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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Atos do Tribunal
Despachos
PROCESSO CLASSE: RE N. 382-15.2016.6.21.0171 - PROTOCOLO: 2118572016
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN
MUNICÍPIO: CANOAS ZONA: 134ª
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Transgressões
Eleitorais - Captação Ilícita de Sufrágio - Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral - Conduta Vedada a
Agente Público - Abuso - De Poder Econômico - Abuso - De Poder Político/Autoridade - INELEGIBILIDADE
Recorrente(s): GUILHERME ORTIZ DE SOUZA (Adv(s) Alexandre Mayer Cesar OAB/RS 66.781 e Ismael Schmitt OAB/RS 99.982), LUCIA
ELIZABETH COLOMBO SILVEIRA (Adv(s) Eduardo Schmidt Jobim OAB/RS 49.202, Elaine Harzheim Macedo OAB/RS 7.249, Francieli de
Campos OAB/RS 75.275, Gustavo Morgental Soares OAB/RS 71.228, João Luiz dos Santos Vargas OAB/RS 25.782, João Rodrigo da Luz
OAB/RS 97.583, Lúcia Liebling Kopittke OAB/RS 14.201, Marcelo da Silva OAB/RS 87.183, Marcos Dewitt Weingartner OAB/RS 52.761,
Rafael Morgental Soares OAB/RS 105.182, Roger Fischer OAB/RS 93.914, Samuel Sganzerla OAB/RS 87.744 e Tarcísio Leão Jaime OAB/RS
58.274), MÁRIO LUÍS CARDOSO (Adv(s) Lúcia Liebling Kopittke OAB/RS 14.201, Mara Elmira Silveira Klafke OAB/RS 90.899 e Murilo José
Pasqualotto OAB/RS 43.032)
Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Vistos, etc.
Ciente das certidões das fls. 4480-4481, dê-se tratamento sigiloso aos documentos apontados pela Secretaria (Res. TSE n. 23.326/2010), e
após abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
Publique-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
PROCESSO CLASSE: PC N. 40-95.2017.6.21.0000 - PROTOCOLO: 201322017
RELATOR(A): GERSON FISCHMANN MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
- DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 2016 Interessado(s): PARTIDO PROGRESSISTA - PP - DIRETÓRIO ESTADUAL, CELSO
BERNARDI e GLADEMIR AROLDI (Adv(s) André Luiz Siviero OAB/RS 48.760) Vistos, etc. A Secretaria de Controle Interno constatou
irregularidades no parecer conclusivo, havendo manifestação ministerial no mesmo sentido. Assim, nos termos do art. 38 da Resolução TSE n.
23.546/2017, determino a intimação do partido e responsáveis, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de (15) quinze dias, ofereçam
defesa e requeiram as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo, sob pena de
preclusão.
Publique-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
Des. Eleitoral Gerson Fischmann,
Relator.
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Atos da Presidência
Despachos
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE N. 8-05.2018.6.21.0114
RELATOR: RAFAEL DA CÁS MAFFINI
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO – CONTAS –
DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DA CONTAS
Recorrente(s): PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE PORTO ALEGRE/RS (Adv(s) Luciano Manini Neumann OAB/RS 82.374 e
Vanir de Mattos OAB/RS 32.692)
Recorrido(s): JUSTIÇA ELEITORAL
Vistos, etc.
1. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB DE PORTO ALEGRE/RS, por seus advogados, com fundamento no art. 121, § 4º, I, da
Constituição Federal e no art. 276, I, “a” do Código Eleitoral, interpõe recurso especial (fls. 226-233) contra acórdão deste Tribunal Regional
Eleitoral (fls. 217-221v.) que, nos autos do processo em epígrafe, por unanimidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 55-D da Lei n.
9.096/95 e, no mérito, deu provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas e determinar o recolhimento do valor de R$ 1.750,00
ao Tesouro Nacional. O Acórdão foi assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS ADVINDOS DE FONTES VEDADAS. AUTORIDADE. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55-D DA LEI N.
9.096/95. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.488/17 COM RELAÇÃO A PARTE DAS CONTRIBUIÇÕES. BAIXA
REPRESENTATIVIDADE DA IRREGULARIDADE FRENTE AO TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DA QUANTIA IMPUGNADA AO TESOURO NACIONAL. AFASTADA A
SANÇÃO DE MULTA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
1. Postulada, pelo procurador da parte, durante a sustentação oral, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19.
Pedido não conhecido pelo Relator. Em posterior voto-vista, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade formal e material do
aludido dispositivo, uma vez que a proposta legislativa veio desacompanhada de estimativa de impacto orçamentário, além de afrontar aos
princípios da prestação de contas, da moralidade administrativa e da integridade legislativa.
2. Contas desaprovadas em razão do recebimento de recursos oriundos de fonte vedada. Doação efetuada por ocupante de cargo de diretor
geral junto ao Tribunal de Justiça Militar, detentor de poderes de chefia e direção e enquadrado no conceito de autoridade pública, conforme
art. 12, inc. IV e §1º, da Resolução TSE n. 23.464/15.
3. Duplo tratamento jurídico das doações de pessoas físicas exercentes de cargos de chefia e direção na Administração Pública, em
decorrência de sucessão legislativa. Devido ao fato
de a Lei n. 13.488/17 ter entrado em vigor no dia 06.10.2017, cumpre aplicar, em relação às contribuições anteriores a esta data, a redação
original do art. 31 da Lei dos Partidos Políticos, bem como as prescrições do art. 12, inc. IV e § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, as quais
vedavam as contribuições ainda que provenientes de filiados a partidos políticos. Todavia, as contribuições realizadas a partir de 06.10.2017
devem observar o disposto no art. 31, inc. V, da Lei n. 9.096/95 em sua nova redação, que ressalva a licitude dos auxílios pecuniários quando
advindos de filiados a partidos políticos.
4. O valor irregularmente recebido representa 2,1% do total da receita arrecadada no exercício financeiro, possibilitando o juízo de aprovação
com ressalvas. Circunstância que não afasta a devolução ao Tesouro Nacional do valor indevidamente recebido, conforme estabelece o art.
14, § 1º, da Resolução TSE n. 23.464/15, afastando-se apenas a aplicação da multa, cabível somente nos casos de desaprovação. Redução
do valor a ser recolhido ao erário, em virtude de duas contribuições abrangidas pelas disposições da Lei n. 13.488/17.
5. Provimento.
Em apertada síntese, nas razões de sua insurgência, o recorrente sustenta a afronta ao art. 55-D da Lei n. 9.096/95 e combate o incidente de
inconstitucionalidade desta Corte Regional em face do referido artigo da Lei dos Partidos Políticos, enfrentando as questões relativas à
inexistência de impacto orçamentário (art, 113, ADCT), do Princípio da Anterioridade (art. 16, CF) e do Princípio da Moralidade Administrativa
(art. 37, caput, CF).
Vieram os autos a esta Presidência para fins do juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: partes legitimadas e irresignação regular e aforada tempestivamente,
por isso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
É sabido pela doutrina e legislação do direito processual brasileiro que o recurso especial constitui-se de mecanismo de proteção da legislação
federal e de uniformização de entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses semelhantes, servindo de balizador aos julgamentos
discordantes.
Conforme já mencionado no presente feito, o entendimento deste Tribunal em relação ao art. 55-D, incluído na Lei dos Partidos Políticos pela
lei n. 13.831/19, é no sentido de que este dispositivo legal padece de vício de inconstitucionalidade formal e material, na medida em que veio
desacompanhado de estimativa de impacto orçamentário, bem como afronta os princípios da prestação de contas, da moralidade
administrativa e da integridade legislativa. Tal entendimento materializou-se no acórdão transcrito abaixo:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Incidente de inconstitucionalidade
suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do aludido incidente, incluído pela Lei n.
13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo público de livre nomeação e
exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos dados relativos à previsão de
estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a renúncia da receita. Omissão que
afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A legislação
infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à concessão de benefício que gere a diminuição de
receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116 da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas
consideradas como oriundas de fontes vedadas - benefício instituído em causa própria e sem qualquer finalidade pública subjacente - atenta
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ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício de inconstitucionalidade formal e material.
Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.831/19. (TRE-RS,
RE n. 3592, Rel. Des. Eleitoral Gerson Fischmann, DEJERS de 23.8.2019) [...]
Contudo, considerando o embate proposto pelo recorrente em seu apelo extremo, no que diz respeito à controvérsia a respeito da aplicação ou
interpretação da Lei Federal (Lei n. 9.096/95), e com vistas a garantir a integridade da norma positiva e a uniformidade de interpretação do
direito federal entre os tribunais, entendo que tal questão deva ser objeto de pronunciamento do e. Tribunal Superior Eleitoral.
Pelo exposto, admito o recurso especial interposto pelos recorrentes, com fundamento no art. 121, § 4º, I, da Constituição Federal, c/c art. 276,
I, “a”, do Código Eleitoral.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral com cópia da presente decisão.
Por fim, remetam-se os autos ao c. TSE com as minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
PROCESSO CLASSE: RP N. 738-35.2016.6.21.0001 PROTOCOLO: 1472312016
Representação: RP 738-35.2016.6.21.0001
Protocolo: 147.231/2016
Assunto: REPRESENTAÇÃO – CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO – PROPAGANDA – MULTA ELEITORAL
Representante: COLIGAÇÃO PORTO ALEGRE PRA FRENTE
Representados: JULIANA BRIZOLA ( Adv(s) Lieverson Luiz Perin OAB/RS 49.740, Mateus Viegas Schönhofen OAB/RS 68.427, Milton Cava
Corrêa OAB/RS 33.654, Paulo Renato Gomes Moraes OAB/RS 9.150 e Thiago Oberdan de Goes OAB/RS 94.660, Marcos Lopes de Almeida
Ajnhorn, OAB/RS 71.008 e Jonatas Ouriques da Silva OAB/RS 69.839) e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de petição da representada JULIANA BRIZOLA, condenada nos presentes autos ao pagamento de multa eleitoral por propaganda
irregular, no pleito de 2016, onde requer a expedição de Guia de Recolhimento da União para fins de quitação do débito (protocolo TRE n.
38.160/2019).
Alega, em seu pedido, que encontrou dificuldades em relação a retirada e pagamento da guia de multa junto à zona eleitoral, o que acabou por
impossibilitar o seu adimplemento.
Decido.
Transitada em julgado a sentença em 02.08.18, houve a intimação da parte para o recolhimento ou parcelamento dos valores, a qual requereu
a emissão da Guia de Recolhimento da União. Em que pese ter sido devidamente intimada da expedição da guia (fls.793-794), permaneceu
inerte (certidão de fl. 801). Pleiteou, e foi indeferida, a reemissão da GRU (fl. 807).
Os autos foram enviados para o Tribunal, onde a Secretaria Judiciária digitalizou as peças necessárias para formação do expediente e remeteu
à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança de dívida ativa, conforme certidão de fl. 816, não havendo mais providências a serem
adotadas.
Assim, não conheço do pedido formulado tendo em vista a inocorrência de inauguração da jurisdição deste Tribunal no atual momento
processual e determino o retorno dos autos à Zona Eleitoral de origem.
Publique-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.
RECURSO ESPECIAL NO PROCESSO CLASSE: RE N. 474-98.2016.6.21.0136
MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL – RIO GRANDE DO SUL
ESPÉCIE: RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS
Recorrente(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recorrido(s): DEMOCRATAS – DEM DE CAXIAS DO SUL (Adv(s) Wesley Alberto Vedovelli Machado OAB/RS 56.956)
Vistos, etc.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, com fundamento no art. 121, §4º, I e II da Constituição Federal, art. 276, I, “a” e “b” do Código
Eleitoral e art. 78 da Resolução nº 23.463/2015, interpõe recurso especial (fls. 106-133v) contra acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral (fls.
95-99) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Democratas – DEM de Caxias do Sul, para manter a desaprovação das
contas de campanha relativas às eleições de 2016, reduzir o patamar de 02 (dois) meses do prazo de suspensão do repasse de novas quotas
do fundo partidário sem, contudo, determinar a transferência do valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) ao Tesouro Nacional. O
acórdão restou assim ementado:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. AFASTADA A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. OMISSÃO DE DESPESAS. AUSENTE REGISTRO DE DESPESAS COM
CONTADOR E ADVOGADO. SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Preliminar de nulidade da sentença afastada. O magistrado reconheceu a inconsistência das declarações prestadas pelo partido quanto à
ausência da origem dos recursos, sem, contudo, determinar o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Nulidade não caracterizada. A
falta de interposição de recurso ministerial conduz ao reconhecimento da preclusão da matéria e à impossibilidade de agravamento da situação
jurídica do recorrente. 2. Omissão de despesa em valor inexpressivo e inferior ao patamar estabelecido pela norma eleitoral como sendo de
pequeno valor, na exegese do art. 18 da Resolução TSE n. 23.463/15. 3. Ausência de escrituração de despesas efetuadas com advogado e
contador, impossibilitando a identificação do tipo de atividade: serviços advocatícios nos processos jurisdicionais contenciosos, ou relacionados
à consultoria jurídica. Irregularidade que inviabiliza o controle das contas de campanha e prejudica a confiabilidade das informações. No âmbito
da prestação de contas é ônus do prestador apresentar as provas quando solicitado, o que não aconteceu no presente caso. 4. Manutenção do
juízo de desaprovação. Aplicação do princípio da proporcionalidade, para reduzir o prazo de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário para dois meses. Provimento parcial.
O recorrente, em face da ausência de determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de importância de origem não identificada, refere
violação aos arts. 5º, XXXVI, e 16, ambos da CF; arts. 11, 278, 489, § 1º, incisos IV e VI, e art. 1.013, § 3º, inciso III, todos do CPC; e arts. 18 e
26, ambos da Resolução TSE nº 23.463/2015.
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Postula reforma do acórdão com o fim de ver reconhecida nulidade absoluta caracterizada pela omissão quanto à obrigação legal de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores irregulares, visto que a sentença de primeiro grau não impôs tal obrigação e, de outro lado, este
Regional, em sede recursal, igualmente não determinou à agremiação, de ofício, o recolhimento do numerário.
Vieram os autos a esta Presidência para fins de juízo de admissibilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral: parte legítima e irresignação regular e aforada tempestivamente.
Diante disso, conheço do recurso e passo a analisá-lo.
3. Recurso Especial
Primeiramente, cumpre destacar que o recurso especial consiste em mecanismo de proteção à legislação federal e de uniformização dos
entendimentos firmados pelos Tribunais para hipóteses análogas, servindo, deste modo, de norteador aos julgamentos discrepantes.
O recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral merece seguimento, porquanto a decisão atacada entendeu não ser possível o
recolhimento ex officio de quantia considerada como de origem não identificada, ante a possibilidade de violação do axioma processual tantum
devolutum quantum appellatum. O acórdão assim dispôs:
“Por derradeiro, tenho que a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, ex officio, relativamente ao caso concreto,
implicaria o ferimento do princípio tantum devolutum quantum appellatum, de modo que indefiro o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral em
tal sentido.”
Com efeito, o recorrente sustenta que valores de origem não identificada sejam recolhidos ao Tesouro, ainda que a decisão de primeiro grau
não possua comando nesse sentido, porquanto tal situação seria decorrência lógica da aplicação da lei.
Pelo exposto, admito o recurso especial interposto pelo recorrente, com fundamento no art. 276, I, “a” do Código Eleitoral.
Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, à luz do que prescreve o art. 278, § 2.º, do
Código Eleitoral.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral, com as minhas homenagens.
Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARILENE BONZANINI,
Presidente do TRE-RS.

Atos da Secretaria
Edital
EDITAL SJ/CORIP/SAINP N. 19/2019
Torna pública a relação de Processos autuados pela Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul no período de
27/10/2019 até 02/11/2019.
Classe
Número
Relator
Data
de Partes
Tipo
de
Autuação
Distribuição
Petição
0600817-60.2019.6.21.0000
Desembargador
31/10/2019
Partido Democrático Automática
Eleitoral
Gerson
Trabalhista - PDT
Fishmann

Petição

Prestação
Contas

0600816-75.2019.6.21.0000

Desembargador
30/10/2019
Federal
Carlos
Eduardo Thompson
Flores Lenz

Marco
Antonio Automática
Cardoso Barbosa e
Partido
Socialista
Brasileiro
de
Cachoeirinha/RS

de 0600813-23.2019.6.21.0000

Desembargador
28/20/2019
Eleitoral
Roberto
Carvalho Fraga

Patriota – PATRI, Automática
Rubens Patrick da
Cruz Rebes e Alfredo
Ricardo
Brunetta
Cardoso
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Processo
Administrativo

0600812-38.2019.6.21.0000

Desembargadora
Marilene Bonzanini

28/10/2019

Keterine
Nunes À Presidente
Hubner, 012ª Zona
Eleitoral
–Camaquã/RS
e
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Rio
Grande do Sul

Processo
Administrativo

0600811-53.2019.6.21.0000

Desembargadora
Marilene Bonzanini

28/10/2019

Ulisses Alceu Rushel À Presidente
114 ªZona Eleitoral –
Porto Alegre/RS e
Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Rio
Grande do Sul

Recurso
Eleitoral

32-07.2017.6.21.0134

Desembargador
28/10/2019
Eleitoral
Gustavo
Alberto
Gastal
Diefenthaler

Partido Republicano Automática
Brasileiro – PRB de
Canoas
e
Justiça
Eleitoral

Recurso
Eleitoral

7-16.2018.6.21.0083

DesembargadorAnd 28/10/2019
ré Luiz Planella
Villarinho

Partido
dos Automática
Trabalhadores - PT de
Rondinha

Recurso
Eleitoral

36-89.2018.6.21.0043

Desembargador
29/10/2019
Eleitoral
Roberto
Carvalho Fraga

Partido
da
Social Automática
Democracia Brasileira
– PSDB de Santa
Vitória do Palmar

Recurso
Eleitoral

14-81.2019.6.21.0015

Desembargador
28/10/2019
Eleitoral
Roberto
Carvalho Fraga

Progressistas – PP de Automática
Coqueiros do Sul
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DesembargadorAnd 27/02/2019
ré Luiz Planella
Villarinho

Justiça Eleitoral

Ao Corregedor

Automática

Inquérito

29-38.2019.6.21.0019

Desembargador
30/10/2019
Eleitoral
Gerson
Fishmann

Nataniel Satiro do Val

Recuro
Criminal

32-15.2019.6.21.0044

Desembargador
29/10/2019
Federal
Carlos
Eduardo Thompson
Flores Lenz

Cristiane
Minuzzi

Bianchini Automática

Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.
Ricardo Floriano de Souza,
Seção de Autuação, Distribuição e Atendimento Processual,
SADAP/CORIP

Ato de Concessão de Diárias
ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - ACD N. 281/2019
Face à solicitação, no uso de minhas atribuições legais, e com fundamento na Resolução 23.323/2010, do TSE, AUTORIZO o pagamento de
diárias, conforme abaixo:
NOME E CARGO/COMISSÃO

NÚMERO
VALOR
DE DIÁRIAS UNITÁRIO

VALOR BRUTO DESCONTO
AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

VALOR
LÍQUIDO

Eduardo Correa da Costa, Analista Judiciário, 2,5
Área Judiciária, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Fábio Roveda Severgnini, Técnico Judiciário, 2,5
Área Administrativa, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Fernando Augusto de Assumpção Neto, 2,5
Assistente
IV
da
Coordenadoria
de
Desenvolvimento e Legislação de Pessoal (FC-4)

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

Walter José dos Santos, Técnico Judiciário, Área 2,5
Administrativa - Transporte, Classe C, Padrão 13

R$ 336,00

R$ 840,00

-R$ 103,40

R$ 736,60

R$ 3.360,00

-R$ 413,60

R$ 2.946,40

TOTAL:
DESTINO:
DESLOCAMENTO:
MOTIVO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Tupanciretã/RS
06 a 08-11-2019
Instrução de Processo Administrativo Disciplinar, de 06 a 08-11-2019. Proc.: 000832395.2019.6.21.8000.
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça
Eleitoral – no Estado do Rio Grande do Sul

Elabore-se a respectiva folha de pagamento.
Em 04-11-2019.
JOSEMAR DOS SANTOS RIESGO,
DIRETOR-GERAL.
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ZONAS ELEITORAIS

1ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 63/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: CART - 21-18.2019.6.21.0001
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Alvorada
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
DEPRECANTE(S) : 074ª - ZONA ELEITORAL - ALVORADA/RS
DEPRECADO(S) : 001 - ZONA ELEITORAL - PORTO ALEGRE/RS
Em vista de que o dia da apresentação da acusada, 1º de novembro, foi feriado federal, não funcionando esta Justiça Eleitoral, pode ter
ocorrido de ela ter comparecido e encontrado as instalações cerradas.
Diante disso, determino seja ela intimada por carta com Aviso de Recebimento em Mãos Próprias a comparecer e regularizar a situação.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 64/2019 - 1 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 39-73.2018.6.21.0001
AÇÃO PENAL - ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL - LEI Nº 4.737/1965 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Porto Alegre
JUIZ ELEITORAL: MAURO CAUM GONÇALVES
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RÉU(S) : RODRIGO MARINI MARONI (ADV(S) ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA-OAB 50031, BIBIANE FERNANDES DE AVILA-OAB
90861 E MARIA ANGÉLICA QUEIROZ RODRIGUES-OAB 32083)
1). NÃO SE PODE DEIXAR DE ANOTAR A FORMA DESRESPEITOSA com que se comporta o réu neste processo. Todo o mês é a mesma
ladainha de ter que mandar intimá-lo para que apresente o comrpovante de pagamento, que é sua obrigação tanto pagar quanto apresentar.
Parece, com tais atitudes, fazer pouco caso da Justiça, em especial da Eleitoral. E, sobretudo, parece contar com a anuência de seus
defensores, que, como indispensáveis, têm o DEVER CONSTITUCIONAL de contribuir com o Justiça, em especial o orientando.
2). DITO ISSO, determino se intime, novamente, o acusado a comprovar o pagamento.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2019
MAURO CAUM GONÇALVES
Juiz Eleitoral da 001ª ZE

9ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 293/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 26-50.2018.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DEM - LAVRAS DO SUL - 2017 - LAVRAS DO SUL
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : DEM - DEMOCRATAS (ADV(S) ANA CÂNDIDA BORGES DA MOTTA MUNHOZ-OAB 104743)
RESPONSÁVEL(S) : JORGE AUGUSTO VIEIRA MUNHOZ E JONATAS ROSA DE SOUZA (ADV(S) ANA CÂNDIDA BORGES DA MOTTA
MUNHOZ-OAB 104743)
Vistos, etc.
I – RELATÓRIO:
Cuida-se de processo de prestação de contas do DEM de Lavras do Sul referente ao exercício de 2017, apresentada em
30/04/2018 e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE nº. 23.464/15, estando devidamente assinada.
As partes foram devidamente incluídas nos polos da presente prestação bem como estão representadas por advogado e não foram
apresentadas impugnações.
O examinador das contas emitiu relatório, com pedido de diligências. Intimado, o partido apresentou documentos.
Emitido parecer conclusivo pela desaprovação com ressalvas e em mesmo sentido manifestação do Ministério Público Eleitoral.
In albis o prazo concedido para alegações finais.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A prestação de contas foi apresentada pelo partido e instruída com os documentos arrolados na Resolução TSE 23.464/15, estando suas
peças devidamente assinadas.
Por força do art. 65 da Res. TSE nº 23.546/2017, segue o rito processual da nova resolução sobre contas partidárias (nº. 23.546/17) e quanto
ao mérito, examinada de acordo com as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/15 (art. 65, I da Res. TSE nº. 23.546/17) também, por
tratarem-se de atos jurídicos consolidados sob a égide daquele regramento legal eleitoral, pela incidência do princípio do tempus regit actum,
nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
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Realizada a análise técnica das contas, verificou-se, após diligências, que os documentos apresentados e a escrituração contábil refletem
adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido bem como que foram seguidas determinações legais.
Os apontamentos existentes, que versam sobre duas contribuições (pagamentos de GRUs) referentes ao pagamento de dívidas do Partido
negociadas com a AGU, totalizando R$ 494,45, que não transitaram pela conta bancária, pagas diretamente pela Secretária do Partido e seu
Presidente.
Muito embora claramente desatendido o regramento legal (trânsito de todos os recursos em conta bancária), vislumbro que tal falha,
movimentação devidamente declarada pela agremiação, com juntada das respectivas GRUs e recibos em suas contas não ensejem a
desaprovação bem como plausível a aceitação da origem do recurso utilizado.
III – DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos do art. 46, II da Resolução TSE nº 23.546/2017, APROVO COM RESSALVAS as contas do DEM de Lavras do
Sul, referente ao exercício 2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se com baixa.
Caçapava do Sul, 31 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 294/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 21-91.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - PP - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PP - CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) GUSTAVO DE SOUZA MARQUES-OAB 98.586)
RESPONSÁVEL(S) : ILSON TOLFO TONDO E DANIEL MIRANDA (ADV(S) GUSTAVO DE SOUZA MARQUES-OAB 98.586)
Vistos, etc.
Acolho o parecer de pedido de diligências e determino, considerando os apontamentos, a INTIMAÇÃO do PP de Caçapava do Sul e seus
responsáveis, em conformidade com o art. 35, § 3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que se manifestem quanto ao teor do exame de
fl. 111, promovendo as correções necessárias e/ou trazendo aos autos os documentos que entenderem pertinentes, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Caçapava do Sul, 31 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 295/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 22-76.2019.6.21.0009
Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - DEM - Caçapava do Sul - 2018
PROCEDÊNCIA: Caçapava do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : DEM DE CAÇAPAVA DO SUL (ADV(S) GUSTAVO DE SOUZA MARQUES-OAB 98.586)
RESPONSÁVEL(S) : JOEL ILHA RIBEIRO E MÁRCIA PEREIRA RIBEIRO
Visto.
Considerando a não constituição de defensor até o presente momento, embora devidamente instados para tal, declaro a REVELIA de JOEL
ILHA RIBEIRO e MARCIA PEREIRA RIBEIRO, ficando o mesmos devidamente intimados das decisões prolatadas nos autos pela sua
publicação no DEJERS (CNJE, art. 226).
Considerando a apresentação de "Declaração de Ausência de Movimentação Financeira", ao Cartório Eleitoral para emissão de parecer.
Após, nova vista ao Ministério Público Eleitoral.
Caçapava do Sul, 31 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 296/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-17.2019.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - MDB - LAVRAS DO SUL - 2018.
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : MDB - LAVRAS DO SUL (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
RESPONSÁVEL(S) : ARI SCHMITT E ERENI VIEIRA MACHADO (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Visto.
Considerando a ausência de impugnações no Edital nº. 017/2019, desnecessária nova publicação. Ao Cartório Eleitoral para análise contábil
das contas e emissão de parecer.
Caçapava do Sul, 31 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 297/2019 - 9 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-02.2019.6.21.0009
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - PSB - LAVRAS DO SUL - 2018
PROCEDÊNCIA: Lavras do Sul
JUIZ ELEITORAL: DIEGO CARVALHO LOCATELLI
PARTIDO(S) : PSB - LAVRAS DO SUL (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
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RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ AMILCAR MOREIRA CABRAL E PLÁCIDO ATAÍDES MACHADO (ADV(S) ARI SCHIMIT-OAB 28063)
Visto.
Considerando a ausência de impugnações no Edital nº. 017/2019, desnecessária nova publicação. Ao Cartório Eleitoral para análise contábil
das contas e emissão de parecer.
Caçapava do Sul, 31 de outubro de 2019
DIEGO CARVALHO LOCATELLI
Juiz Eleitoral da 009ª ZE

11ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO N. 55/2019
PRAZO: 20 (dias) dias
A Excelentíssima Senhora Débora Sevik, MM. Juíza Eleitoral Substituta, desta 11ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado do Rio Grande do
Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Cel. Paulino Teixeira, n.
619, em São Sebastião do Caí, tramita a Prestação de Contas n. 76-36.2019.6.21.0011, do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT do
município de Capela de Santana – RS, referente a omissão da prestação de contas do exercício financeiro 2018.
OBJETO: notificação dos Sr. Laércio lancelotti, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – PT de Capela de Santana da omissão na
apresentação das contas do exercício financeiro de 2018, devendo as contas serem prestadas no prazo de 3 dias, sob pena de REVELIA.
PRAZO: 3 (três) dias.
Expedido nesta cidade de São Sebastião do Caí-RS, aos cinco dias do mês de novembro do ano de 2019. Eu, , Janaína Tessari Godoi, Chefe
do Cartório da 11ª Zona Eleitoral, preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral, Dra. Débora Sevik.
DÉBORA SEVIK,
Juíza Eleitoral Substituta da 11ª Z.E.

14ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 45/2019 - 14 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-62.2019.6.21.0014
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCIERO 2018 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Canguçu
JUIZ ELEITORAL: CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS, ÓRGÃO PARTIDÁRIO CNPJ: 01.589.406/0001-14 (ADV(S) PAULO RICARDO NUNES PERCHIN-OAB
101080)
RESPONSÁVEL(S) : CASSIO LUIZ FREITAS MOTA - E ANA ELISE GOLDBECH KROLOW
Vistos.
Trata-se de prestação de contas anual do órgão municipal do PP - PROGRESSISTAS, em Canguçu, relativa ao exercício financeiro de
2018 (fls. 02/93).
Houve publicação de Edital n.º 08/2019 (fls. 102/103), dando ciência da apresentação das contas aos interessados, bem como o
encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, sem que fosse oferecida impugnação (fl. 105).
O analista das contas expediu relatório preliminar de diligências (fl. 107).
Intimada, a agremiação partidária apresentou resposta ao relatório preliminar de diligências (fls. 112/117).
Sobreveio o parecer conclusivo, opinando o analista pela aprovação das contas com ressalvas, com base no inciso II, do art. 46 da Resolução
TSE n. 23.546/2017 (fls. 118/119).
À fl. 120, o Ministério Público Eleitoral ofereceu parecer pela aprovação das contas com ressalvas, também com fundamento no art. 46, inc. II,
da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Decido.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente pelo órgão partidário. Fato que gera uma impropriedade, mas não impede o
exame das contas.
Da análise técnica, verificou-se que a documentação apresentada reflete adequadamente a movimentação financeira e patrimonial
da agremiação partidária. Há demonstração da plena regularidade, estando atendidas, portanto, as exigências da legislação eleitoral.
Destaca-se que a agremiação não recebeu repasses do Fundo Partidário em 2018 e que os gastos foram suportados com recursos oriundos
dos filiados.
Ademais, a movimentação dos recursos finaceiros declarados transitou integralmente por conta bancária.
Isso posto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e decido pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS do órgão municipal
do PP - PROGRESSISTAS, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 46, inc. II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Canguçu, 05 de novembro de 2019
CHRISTIAN KARAM DA CONCEICAO
Juiz Eleitoral da 014ª ZE
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20ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 039/2019 - 20ª ZE
PRAZO: 20 (vinte) dias
O Excelentíssimo Senhor Juliano Rossi, MM. Juiz Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Av. Comandante Kraemer, n.
96, em Erechim/RS, tramita o Processo de Prestação de Contas Partidárias referente ao exercício de 2018 do Partido Republicano Brasileiro PRB, do município de Aratiba/RS, sendo as partes abaixo nominadas:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, do município de Aratiba/RS
Presidente: MÁRCIO MARTINS MIRANDA
Ref. Processo: PC n. 60-55.2019.6.21.0020
Responsável (tesoureira): INES TERESINHA MARTINS
Ref. Processo: PC n. 60-55.2019.6.21.0020
E que, estando a tesoureira em lugar incerto e não sabido, fica a mesma INTIMADA, pelo presente Edital e nos termos do referido processo
para que, no prazo de 03 (três) dias, supra a omissão do partido quanto à Prestação de Contas à Justiça Eleitoral relativa ao exercício
financeiro de 2018. A prestação de contas deve ser apresentada acompanhada de instrumento de mandato para constituição de advogado
(artigo 29, inciso XX, Resolução TSE n. 23.546/2017), sob pena de revelia.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital.
Erechim-RS, 04 de novembro de 2019.
Eu, Mariana Petry, Técnica Judiciária da 20ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
JULIANO ROSSI,
Juiz Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 227/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 54-82.2018.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO CARLOS CEOLIN-OAB 59294)
RESPONSÁVEL(S) : IVAR PAVAN, JOSÉ CARLOS MOURA, BERNARDO ARSEGO E MARIA ELISABETH BRESSAN
Vistos.
Comprovado pelo partido o pagamento dos valores devidos, registre-se no sistema correlato e após arquivem-se os autos.
Diligências necessárias.
Erechim, 04 de novembro de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 228/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 88-91.2017.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - EXECUÇÃO - 2016 - EXECUÇÃO DE JULGADO
PROCEDÊNCIA: Mariano Moro
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO FEDERAL (ADV(S) VANIR FRIDRICZEWSKI-OAB 63702)
EXECUTADO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (ADV(S) JOÃO ANTÔNIO DALLAGNOL-OAB 90344)
Vistos em cartório.
Considerando o pagamento da primeira parcela da dívida principal e dos honorários (fls. 226), homologo o acordo firmado entre as partes, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Em razão do dilatado prazo de parcelamento, determino o arquivamento do feito no aguardo da comprovação dos pagamentos pela parte
devedora, competindo à parte credora informar ao juízo eventual descumprimento do acordo homologado.
Intimem-se.
Arquive-se, com baixa.
Erechim, 04 de novembro de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 229/2019 - 20 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 24-47.2018.6.21.0020
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - EXERCÍCIO 2017
PROCEDÊNCIA: Erechim
JUIZ ELEITORAL: JULIANO ROSSI
EXEQUENTE(S) : UNIÃO- REPRESENTADA PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
EXECUTADO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB DE ERECHIM (ADV(S) ALINE TAISE PRICHUA-OAB 86801, GIANA
OLDRA-OAB 48062 E ROGÉRIO PEDOT AGUILAR-OAB 59846)
Vistos em Cartório.
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Considerando o dilatado prazo de parcelamento, determino o arquivamento do feito no aguardo da comprovação dos pagamentos pela parte
devedora, competindo à parte credora informar ao juízo eventual descumprimento do acordo homologado.
Intimem-se.
Arquive-se com baixa.
Erechim, 04 de novembro de 2019
JULIANO ROSSI
Juiz Eleitoral da 020ª ZE

25ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 124/2019 - 25 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-52.2017.6.21.0025
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Órgão de Direção Partidária - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro 2016
PROCEDÊNCIA: Jaguarão
JUIZ ELEITORAL: BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT - JAGUARÃO/RS (ADV(S) JOÃO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA-OAB 73506B E
SILVIO RICARDO TEIXEIRA ALVES-OAB 78572)
RESPONSÁVEL(S) : ROSELI CALVETTI, CARLOS JOSÉ DE AZEVEDO MACHADO, MARCELO AFONSO VICTÓRIA, CINTIA COSTA DE
SOUZA TERRA E JOÃO CLÁUDIO HERNANDES PEDROZA (ADV(S) JOÃO CLAUDIO HERNANDES PEDROZA-OAB 73506B E SILVIO
RICARDO TEIXEIRA ALVES-OAB 78572)
Vistos.
Ciente.
Tendo em vista a petição retro, defiro o solicitado pelo requerente, a saber, o parcelamento do montante de R$ 11.422,97, acrescido de multa
de 20%, atualizado monetariamente desde o fato gerador, em 60 (sessenta) parcelas.
As GRUs para recolhimento das parcelas devem ser retiradas na sede do Cartório Eleitoral desta 25ª ZE, mediante a comprovação do
pagamento da parcela anterior, sendo a primeira parcela com vencimento em 10 dias. As demais, vencerão no último dia do mês subsequente,
devendo o seu valor ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão até o mês anterior ao do pagamento,
acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, conforme previsão do art. 60, § 4º, incs. II
e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Diligências legais.
Intime-se.
Jaguarão, 05 de novembro de 2019
BRUNO BARCELLOS DE ALMEIDA
Juiz Eleitoral da 025ª ZE

32ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 359/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 37-73.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro - 2018 - COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: Progressistas - PP de Palmeira das Missões
Defensor constituído: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Responsável: Lúcio Flávio Borges, Presidente
Defensor constituído: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Responsável: Joel Alexandre Rubert, Tesoureiro
Defensor constituído: Delfino Suzano (OAB/RS 8.237)
Palmeira das Missões, 4 de novembro de 2019.
Às partes, intimação acerca do exame da prestação de contas.
“Vistos.
1. À unidade técnica para fins de exame de que trata o art. 35 da Res. TSE n. 23.546/2017. Efetuada a análise, havendo a necessidade da
apresentação de documentos e/ou de explicações, intime-se o partido para, no prazo de 30 dias, apresentar esclarecimentos e complementar
a documentação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 35, §3º, inciso I, c/c art. 35, §9º, ambos da Res. TSE n. 23.546/2017).
(…)
Palmeira das Missões, 01 de outubro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em cumprimento ao que dispõe a Lei n. 9.096/1995, a Resolução TSE n. 23.464/2015 e disposições processuais da Resolução TSE n
23.546/2017, consoante art. 65, III1, este examinador se manifesta na forma do art. 352 sobre o exame da prestação de contas do partido
acima nominado.
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I. Do cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza financeira
Quanto ao cumprimento da Lei 9.096/1995 e da Resolução TSE n. 23.464/2015 e aos aspectos de natureza financeira, foi observado o
seguinte:
1.1) Observa-se falha no item em comento, haja vista que os extratos bancários relativos ao período a que se referem as contas prestadas
(ano 2018), não demonstram toda a movimentação financeira, em sua forma definitiva e não contemplam todo o exercício ao qual se referem
as contas.
1.2) O partido não apresentou a seguinte documentação solicitada nos itens 1, 2, 5 e 6 do exame preliminar (fl. 69):
1.2.1 Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas (art. 29, II da Resolução TSE
n. 23.464/15);
1.2.2. Extratos bancários, fornecidos pela instituição financeira, relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a
movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se referem as contas, vedada a
apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais, ou que omitam qualquer movimentação financeira (art. 29, V
da Resolução TSE n. 23.464/15) – apresentados (fls. 62 e 63) extratos com movimentação de dezembro de 2017 e de janeiro de 2018, sem
continuidade de um mês para o outro;
1.2.4. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (art. 29, XVIII da Resolução TSE n. 23.464/15);Certidão do Conselho Regional de Contabilidade
comprovando a habilitação do profissional de contabilidade (Resolução TSE n. 23.464/2015, art. 29, XXI);
1.2.5. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, XXI da Resolução
TSE n. 23.464/15).
Não foi identificada a necessidade de apresentação dos documentos fiscais relativos a despesas com o Fundo Partidário nem da GRU, uma
vez que não se verificou o recebimento de recursos do Fundo Partidário nem de Recursos de Origem Não-Identificada ou de Fontes Vedadas.
II. Da regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário
2) Conforme documentação apresentada e consultas ao site do sítio do Tribunal Superior Eleitoral e página da unidade técnica de exame de
contas do TRE-RS, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário.
III. Da origem dos recursos para fins de observância das fontes vedadas e dos recursos financeiros de origem não identificada
Com base na análise dos extratos bancários apresentados e nos extratos eletrônicos disponibilizados pelo TSE, foram observadas as
seguintes receitas bancárias no exercício em exame, na conta Outros Recursos da agremiação:
Resumo das Receitas de Doações e Contribuições (Extratos Bancários)
A. Receitas identificadas com CPF (em conformidade com o art. 7º da Res. TSE 23.464/15) - R$ 3.206,60
B. Sobras de campanha - R$ 0,00
C. Receitas oriundas de fontes vedadas - R$ 0,00
D. Receitas de origem não-identificada - R$ 0,00
TOTAL - R$ 3.206,60
IV. Da conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários
4.1) Com fulcro na documentação apresentada pela agremiação e aplicando-se os procedimentos técnicos de exame, observa-se a não
conformidade entre a escrituração das receitas e gastos e a movimentação financeira constante nos extratos bancários das contas informadas
pelo partido, pois os extratos bancários não discriminam toda a movimentação financeira do exercício de 2018 declarada na Prestação de
Contas. (Resolução TSE n.º 23.464/2015, art. 29, alínea V).
4.2) Também se observa a não conformidade entre a escrituração das receitas e gastos e a movimentação financeira constante nos extratos
bancários das contas informadas pelo partido, pois existem divergências entre o informado na Prestação de Contas e o registrado nos extratos
bancários.
A receita de R$ 1000,00, recebida em 14/03/2018, constante no extrato bancário como oriunda do CPF 082.207.350-15, JOSE A FIALHO
VELHO, foi registrada pelo partido no Demonstrativo de Contribuições Recebidas como tendo sido recebida na data de 13/03/2019 de Dagmar
Vargas Velho, CPF 945.613.200-59.
Trata-se de inconsistência grave que afeta a confiabilidade das contas, denota falta de adequação das informações prestadas pela agremiação
e prejudica a aplicação dos procedimentos técnicos de exame
V. Da observância dos limites previstos no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995
Conforme a documentação apresentada e em consulta ao site do TSE, não houve aplicação ou recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, a ensejar a incidência das prescrições contidas no art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995.
VI. Da pertinência e a validade dos comprovantes de receitas e gastos
6.1) Quanto as receitas oriundas de outros recursos, restaram as falhas apontadas neste relatório de exame.
Sendo assim, considerando falhas dos itens I e IV deste exame, solicita-se a baixa dos autos em diligência em conformidade com o art. 35, §
3º, I da Resolução TSE n. 23.546/2017, para que o partido se manifeste quanto ao teor do exame, no prazo de 30 dias, para posterior emissão
de parecer conclusivo, nos termos do art. 36 da referida Resolução, por esta Zona Eleitoral.
À consideração superior.
Palmeira das Missões, 04 de novembro de 2019.
Daniel Osowski,
Analista Judiciário da 32ª ZE.
NOTA DE EXPEDIENTE N. 360/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 24-74.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - Com
Movimentação Financeira - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Partes
Partido: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de Boa Vista das Missões
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: VALTER PIACENTINI CORTEZE, Presidente
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Responsável: ENIO ROCHA BUENO, Tesoureiro
Defensor constituído: Valter Piacentini Corteze (OAB/RS 49.230)
Palmeira das Missões, 5 de novembro de 2019.
Às partes.
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“Vistos.
(...)
Após, ante a existência de inconsistências/irregularidades intime-se o partido e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para defesa
no prazo de 15 dias, cientificando-se a respeito do disposto no art. 39, parágrafo único da Res. TSE 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 11 de setembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”
NOTA DE EXPEDIENTE N. 361/2019 - 032ª ZE/RS - PALMEIRA DAS MISSÕES
PROCESSO N.: PC 31-66.2019.6.21.0032
Resumo
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
Partes
Partido: PARTIDO DOS TRABALHADORES de São José das Missões
Defensor constituído: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Responsável: VALMIR ANTONIO DE SOUZA, Presidente
Defensor constituído: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Responsável: DECIO MARTINS BUENO, Tesoureiro
Defensor constituído: TANIA DA CONCEIÇÃO PICOLOTO (OAB/RS 78.370)
Palmeira das Missões, 5 de novembro de 2019.
Às partes.
“Vistos.
(...)
Após, ante a existência de inconsistências/irregularidades intime-se o partido e seus responsáveis, na pessoa de seus advogados, para defesa
no prazo de 15 dias, cientificando-se a respeito do disposto no art. 39, parágrafo único da Res. TSE 23.546/2017.
Após, voltem os autos conclusos.
Palmeira das Missões, 11 de setembro de 2019.
GUSTAVO BRUSCHI
Juiz Eleitoral da 032ª ZE”

33ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 130/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 7-69.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSI-OAB 55667)
RESPONSÁVEL(S) : CELMIRO MESQUITA, IRMA SILVEIRA ZOLET E AURO CANDIDO MARCOLAN (ADV(S) MARCIO ASSIS PATUSSIOAB 55667)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de
Passo Fundo – RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 36/38 e 40).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04 a 09).
Apresentadas as contas, foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do resultado do
exercício ao MPE, bem como publicação do Edital n.º 06/2018 (fl. 35) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS)
em 28 de maio de 2018.
Transcorrido o prazo legal (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação, fl. 41.
Intimado a apresentar documentação no prazo de 20 (vinte) dias, após Exame Preliminar, o partido anexou documentação, conforme verificado
às fls. 65/88.
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 214/221), não havendo manifestação do prestador (fl. 228).
Expediu-se o parecer conclusivo (fls. 230/234), concluindo-se pela desaprovação das contas.
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 238).
Intimado a apresentar defesa, o prestador manteve-se silente (fl. 244).
A parte não ofereceu alegações finais – fl. 250.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2017, oferecidas pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT,
do Município de Passo Fundo – RS.
Inicialmente cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a Resolução
TSE nº 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o regramento da
novel legislação, nos termos do art. 34 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, os quais regulamentam a tramitação da prestação de
contas com movimentação financeira. Já a análise de mérito será realizada de acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015.
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Preliminarmente, ao melhor analisar os autos sobre a questão relativa à anistia concedida na forma do artigo 55-D da Lei n. 9.096/1995 (Lei
dos Partidos Políticos), o qual foi inserido pela Lei n. 13.831/2019 e, após recente julgamento realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Sul – TRE/RS nos autos do RE 35-92.2016.6.21.0005, em 19/08/2019, entendo necessária a avaliação, no caso concreto, da
constitucionalidade do referido artigo, que assim dispõe:
Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou
contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde
que filiados a partido político.
O artigo 55-D foi introduzido na Lei 9.096/1995, em 19/06/2019, após derrubada do veto do Presidente da República. Nas razões do veto, foi
argumentado que a anistia concedida renunciaria receitas para a União, sem a previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro,
em infringência ao art. 113 do ADCT, art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e arts. 114 e 116 da LDO de 2019.
Como bem demonstrado no acórdão proferido no RE 35-92.2016.6.21.0005, não se tem notícias de que foram apresentados dados relativos à
estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em desacordo com o que preceitua o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu
impacto orçamentário e financeiro,(incluído pela Emenda Constitucional N.º 95 de 2016).
Ainda, a anistia, na forma como concedida, trata de maneira desigual as agremiações partidárias, pois prejudica os partidos que apresentaram
as suas contas e já recolheram ao Tesouro Nacional os valores devidos.
Nesse sentido, decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – TRE/RS:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR
ACOLHIDA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 55-D DA LEI N. 9.096/95, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.831/19. MÉRITO.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE FONTE VEDADA. PORCENTAGEM REPRESENTATIVA DAS
IRREGULARIDADES DIANTE DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS NO PERÍODO. AFASTADA A APLICAÇÃO DOS
POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE DESAPROVAÇÃO. REDUZIDO O
PERÍODO DE SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AFASTADA A CONDIÇÃO DE QUE A SANÇÃO SUBSISTA ATÉ QUE OS
ESCLARECIMENTOS SEJAM ACEITOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Procurador Regional Eleitoral. 1.1. O art. 55-D da Lei n. 9.096/95, norma legal objeto do
aludido incidente, incluído pela Lei n. 13.831/19, assinala a anistia das devoluções, cobranças ou transferências ao Tesouro Nacional que
tenham como causa as doações ou contribuições efetuadas, em anos anteriores, por servidores públicos os quais exerçam função ou cargo
público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político. Ausência de notícia de que tenha havido oferecimento dos
dados relativos à previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da tramitação da proposta legislativa prevendo a
renúncia da receita. Omissão que afronta a exigência constitucional incluída pela EC n. 95/16 no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. A legislação infraconstitucional igualmente exige seja comprovado o impacto orçamentário e financeiro à
concessão de benefício que gere a diminuição de receita da União, nos termos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e arts. 114 e 116
da Lei n. 13.707/18. 1.2. A anistia das verbas consideradas como oriundas de fontes vedadas – benefício instituído em causa própria e sem
qualquer finalidade pública subjacente – atenta ao princípio da moralidade administrativa e desvirtua a natureza jurídica do instituto. 1.3. Vício
de inconstitucionalidade formal e material. Acolhimento da preliminar. Afastada, no caso concreto, a aplicação do art. 55-D da Lei n. 9.096/95,
incluído pela Lei n. 13.831/19 […]. (TRE-RS, RE 35-92.2016.6.21.0005, relator Des. Gerson Fischmann, julgado em 19/08/2019).
Por se tratar de questão de ordem pública, a inconstitucionalidade pode e deve ser declarada de ofício. Desta forma, considerando que o
dispositivo apresenta vícios de constitucionalidade formal e material, reconheço de ofício a inconstitucionalidade incidental, para afastar a
aplicação, no caso concreto, do artigo 55-D da Lei n. 9.096/1995, incorporado pela Lei n. 13.831/2019.
Isto posto, passo ao mérito.
Com relação aos valores doados ao partido por Paulo Benhur Alves dos Santos: R$ 1.608,00; Gilberto Simor – R$ 814,00 e Syrio Junior
Cavagnoli, valor total de R$ 3.130,00 (três mil cento de trinta reais), todos ocupantes de cargos de chefia ou direção na Administração
Municipal de Passo Fundo no ano de 2017, apontados no Exame de Prestação de Contas, fls. 214/221, julgo oriundo de fontes vedadas, pois
os doadores/contribuintes se enquadram na vedação prevista no artigo 12, IV, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015, o qual dispõe que são
consideradas fontes vedadas as autoridades públicas que exerçam cargo de chefia ou direção na administração pública direta ou indireta,
filiadas ou não a partidos políticos.
Assim, verifica-se que o total de valores recebidos irregularmente pelo partido no exercício financeiro de 2017 é de R$ 3.130,00 (três mil cento
de trinta reais) os quais devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme artigo 14, §1º, da Resolução TSE n. 23.464/2015.
Dessa forma, nos termos do artigo 46, III, a, da Resolução TSE n. 23.464/2015, as contas devem ser julgadas desaprovadas, com a
determinação de recolhimento da importância apontada como irregular ao Tesouro Nacional.
Com relação aos gastos partidários, não restou observado o disposto no artigo 18, § 4º da Resolução TSE 23.464/2015, que determina o
pagamento mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, contudo,
diante do conjunto de documentos apresentados foi possível identificar a aplicação dos recursos utilizados, constituindo-se apenas
impropriedade.
Isto posto, e com fundamento no art. 46, inciso III da Resolução TSE 23.464/2015, JULGO DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo
Partido Democrático Trabalhista – PDT, do Município de Passo Fundo – RS, referentes ao Exercício de 2017, ante os fundamentos declinados.
Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.130,00 (três mil cento de trinta reais), nos termos do disposto no art.
14, da Resolução TSE nº 23.464/2015, por meio de GRU (Guia de Recolhimento à União).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário por 1 mês, conforme art. 47, inciso I, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento dos valores acima referidos ao Tesouro Nacional, colacionando o
respectivo comprovante aos autos. Nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ainda, o valor deverá sofrer atualização
monetária e juros moratórios desde a ocorrência do fato gerador, a contar de 24/11/2017 (data do último crédito irregular), calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, art. 60, § 1º, da Resolução TSE 23.464/2015.
No que tange à dosimetria da multa prevista nos artigos 37 da Lei 9.096/95 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/15, analisando as circunstâncias
fáticas dos autos, considerando a gravidade e a repercussão dos valores irregulares (equivalente a aproximadamente 15% dos valores
arrecadados), entendo proporcional e razoável sua aplicação no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a importância apontada como
irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos de recolhimento dos valores determinados na decisão, nem requerimento de
parcelamento, intime-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – Cadin (art. 60, I, b, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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Cumprido, arquive-se.
Passo Fundo, 04 de novembro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 10-24.2018.6.21.0033
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Órgão de Direção Partidária
PROCEDÊNCIA: Passo Fundo
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO- PSB DE PASSO FUNDO RS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
RESPONSÁVEL(S) : ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES E DIEGO ROMANI DOS SANTOS (ADV(S) CELESTINO MENEGHINI-OAB 10443)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2017, do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do Município de Passo
Fundo – RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A da Lei n.º 9.096/95,
regulamentada pelas Resoluções TSE n.º 23.464/2015 e n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme art. 31, inciso II da mesma resolução (fls. 59/61).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 04 a 14).
Apresentadas as contas, foram adotadas providências preliminares, com o encaminhamento do Balanço e demonstração do resultado do
exercício ao MPE, bem como publicação do Edital n.º 06/2018 no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 28
de maio de 2018 (fls. 66/67).
Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação (art. 31 da Res. TSE n.º 23.546/17).
A unidade técnica efetuou o exame das contas (fls. 334/346), havendo manifestação do prestador (fls. 353/354; 360/364; 373/392).
Expediu-se o parecer conclusivo (fls. 398/402), concluindo-se pela desaprovação das contas.
Intimado, o prestador não apresentou defesa (fl. 414).
A parte não ofereceu alegações finais (fl. 420).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 405).
É o relatório.
Decido.
Cuida-se de apreciar as contas do exercício financeiro de 2017, oferecidas pelo Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do
Município de Passo Fundo – RS.
Preliminarmente, cabe referir que, em 01/01/2018, passou a vigorar nova legislação sobre prestação de contas partidária, qual seja, a
Resolução TSE nº 23.546/2017. Dessa forma, considerando o art. 65 de suas disposições transitórias, quanto ao rito processual, aplico o
regramento da novel legislação, nos termos do art. 34 e seguintes da Resolução TSE nº 23.546/2017, os quais regulamentam a tramitação da
prestação de contas com movimentação financeira. Já a análise de mérito será realizada de acordo com a Resolução TSE nº 23.464/2015.
A prestação de contas foi apresentada em 27/04/2018 (fl. 03), ocorrendo seu processamento de forma regular, consoante as regras
processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017. Nesse sentido, o órgão técnico emitiu o relatório de exame do art. 35 e colacionou o parecer
conclusivo do art. 36, sendo assegurado ao partido o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases.
Com relação aos gastos partidários, não restou observado o disposto no artigo 18, § 4º da Resolução TSE 23.464/2015, que determina o
pagamento mediante a emissão de cheque nominativo cruzado ou transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, contudo,
diante do conjunto de documentos apresentados foi possível identificar a aplicação dos recursos utilizados.
Passando propriamente à análise da movimentação financeira, o posicionamento conclusivo do órgão técnico pela desaprovação das contas
constatou, nas fls. 398/402, irregularidades no recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$ 38.678,70 (trinta e oito
mil e seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos), em desacordo com o art. 5° da Resolução TSE n.° 23.464/2015.
Em sua manifestação a agremiação partidária apresentou extratos bancários (fls. 361 e 375), bem como trouxe aos autos relatórios de
agendamentos de débitos fornecidos pela Instituição Financeira Caixa Econômica Federal (fls. 362/364 e 376/392), dizendo ainda ser possível
através dos documentos apresentados às fls. 353/354; 360/364; 373/392 a identificação dos doadores originários.
No entanto, da análise da referida documentação, verifico que o Partido não logrou êxito em afastar as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, uma vez que, exibiu novamente extratos em que não é possível a identificação dos doadores (fls. 361 e 375) e relatórios de
agendamentos de débitos fornecidos pela Instituição Financeira (fls. 362/364 e 376/392), os quais são apenas programações de operações,
carecendo de efetiva comprovação, além do mais não é possível afirmar com segurança que tais agendamentos de débitos correspondem aos
valores que efetivamente entraram na conta partidária em questão, não suprindo as determinações dos arts. 7º e 8º, § 2º, da Resolução TSE n.
23.464/2015.
Salienta-se que apesar de apresentado o Demonstrativo de Contribuições Recebidas com nomes e CPFs, tal documento parte da
contabilidade do partido e se trata de informação unilateral sem qualquer respaldo probatório. Destaca-se que a exigência eleitoral para que o
trânsito das doações, devidamente identificadas, bem como receitas e despesas sejam por meio de conta bancária é justamente para que se
possa avaliar a veracidade e a oficialidade das informações, sendo praticamente o único modo de averiguação de recursos provenientes de
fontes vedadas, haja vista que o preenchimento posterior de documento informativo ao contador, de forma unilateral pelo partido, não atende a
exigência legal que é a lisura dos recursos que foram colocados a disposição da agremiação.
Recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, além de considerar insuficiente como elemento de prova
documento produzido internamente pelo partido, reafirma a responsabilidade da agremiação pela correta identificação dos doadores, in verbis:
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO 2016. DESAPROVAÇÃO. AFASTADA PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEPÓSITOS SEM A
INDICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES. FALTA DE CPF NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO DA REPROVAÇÃO DAS CONTAS.
AFASTADA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. CORREÇÃO DO VALOR A SER
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Preliminar afastada. Cabe ao magistrado a avaliação da necessidade ou não da produção probatória, não configurando cerceamento de
defesa o indeferimento de prova entendida como prescindível para o deslinde da demanda.
2. Sentença de desaprovação das contas. Aporte de quantia considerada como proveniente de fonte vedada e de origem não identificada.
Reforma da decisão nesse ponto. Superado o exame no aspecto da vedação imposta aos doadores exercentes de cargos demissíveis ad
nutum. Afastada a penalidade de suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário.
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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3. Evidenciados depósitos na conta do partido sem identificação dos contribuintes. Ausente o registro dos respectivos números de inscrição no
cadastro de pessoas físicas (CPF), nos extratos bancários, dos doadores. Rejeitada a tese que atribui responsabilidade ao sistema bancário,
haja vista a obrigação de conhecimento e observância das normas vigentes pela grei partidária. Insuficiente a relação de doadores
apresentada pela agremiação, por tratar-se de documento produzido internamente pelo recorrente. Exigência legal da identificação do
contribuinte por operação bancária. Caracterizado, assim, o emprego de valores de origem não identificada.
4. Mantida a desaprovação das contas. Correção do numerário apontado como irregular, valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
5. Parcial provimento.
(TRE-RS - RE: 2158 NOVO HAMBURGO - RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data de Publicação:
DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 202, Data 07/11/2018, Página 3)
Observa-se que é a única forma de controle efetivo de recursos recebidos e expressamente disposta na resolução TSE 23.464/15. De início, já
no artigo 5º, inciso IV diz que constituem fontes de receitas, além de outros, as “doações de pessoas físicas e de outras agremiações
partidárias, destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais e das despesas ordinárias do partido, com identificação do doador
originário"(grifou-se). Logo adiante, no artigo 7º, determina que “as contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) no caso de recurso proveniente de outro partido ou de candidatos.”
Prosseguindo, as seções III, IV e V, da resolução TSE 23.464/15, que tratam das doações e dos recibos de doação, são claras no sentido da
imprescindibilidade da identificação do doador, bem como da necessidade do partido emitir recibo da doação recebida.
Portanto, a partir do não cumprimento de tais disposições, surgem os recursos de origem não identificada que podem ser de fontes vedadas ou
não, já que o doador pode nunca aparecer ou aparecer identificado em nome de outra pessoa no documento contábil, por isso que a legislação
é tão minuciosa quanto a tal conduta.
A transparência e a confiabilidade das contas partidárias se mostra pela movimentação bancária.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. AFASTADA A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. PAGAMENTO. FUNDO DE CAIXA. LIMITE ULTRAPASSADO. RECEBIMENTO DE
RECURSO ORIUNDO DE FONTE VEDADA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. ART. 31 DA LEI N. 9.096/95, COM A REDAÇÃO VIGENTE AO
TEMPO DO EXERCÍCIO EM ANÁLISE. INAPLICABILIDADE DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.488/17. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SUSPENSÃO DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESAPROVAÇÃO.
1. Preliminar afastada. Necessária a citação dos responsáveis pelas agremiações nos processos de prestação de contas partidárias, de acordo
com o disposto no art. 38 da Resolução TSE n. 23.464/15.
2. Pagamento de despesas em valor acima do limite permitido para os gastos com Fundo de Caixa, em desacordo ao disposto no art. 19, § 3º,
da Resolução TSE n. 23.432/14.
3. Recebimento de recurso proveniente de secretário municipal, cargo demissível ad nutum e considerado como fonte vedada, por força do art.
31, inc. II, da Lei n. 9.096/95. Aplicação da lei vigente ao tempo do exercício financeiro, independentemente do caráter mais benéfico da
posterior legislação introduzida pela Lei n. 13.488/17. Recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
4. Depósito na conta da agremiação sem a indicação da inscrição do CPF ou do CNPJ dos doadores, caracterizando o recebimento de
recursos de origem não identificada. Recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. Ausência de esclarecimentos sobre quitação de dívida e omissão de conta bancária em nome da agremiação.
6. Falhas que comprometem a transparência das contas e ensejam o juízo de reprovação da contabilidade. Suspensão do repasse de novas
quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses.
7. Desaprovação.
(PC – 104-42.2016.6.21.0000, Tribunal Regional Eleitoral/RS, Relator: DR. JAMIL ANDRAUS HANNA BANNURA, Julgado em 08/03/2018,
Dejers: Tomo 40, Data 12/03/2018, Página 8).
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. ARRECADAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. MULTA. AFASTADA A PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Apelo não conhecido no que concerne à vedação imposta aos doadores exercentes de cargo demissível ad nutum. Não tendo a sentença
reconhecido a utilização de recursos oriundos de fonte vedada, resta caracterizada a ausência de interesse recursal da agremiação no ponto
em questão.
2. Recebimento de contribuições que não transitaram pela conta-corrente e depósitos não identificados nos extratos bancários.
2.1. A ausência de trânsito na conta bancária da agremiação sinaliza a ocorrência de utilização de valores à margem da conta-corrente, em
desacordo com o disposto no art. 4º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.464/15, caracterizando o recebimento de recurso de origem não
identificada.
2.2. Depósitos sem identificação nos extratos bancários. Infringência ao art. 7º da Resolução TSE n. 23.464/15. A relação de doadores
apresentada pela grei partidária não é suficiente para suprir a ausência de indicação do doador nos extratos bancários, porquanto se trata de
documento produzido internamente pelo partido, ao passo que a identificação do contribuinte deve ocorrer na própria operação bancária,
conforme previsto na legislação que regula a matéria.
3. Falhas que representam 53,11% do total dos recursos arrecadados pela agremiação, impossibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para afastar o juízo de reprovação. Recolhimento ao Tesouro Nacional. Multa fixada em 10% do valor
irregular. Afastada a penalidade de suspensão de quotas do Fundo Partidário, de aplicação somente durante a instrução do feito.
4. Parcial provimento
TRE-RS – RE: 3710 PORTÃO – RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data de Publicação: DEJERS – Diário
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 66, Data 15/05/2019, Página 7)
Diante da ausência de informações acerca da origem destes recursos financeiros, cabível o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 14 da Resolução TRE nº 23.464/2015, abaixo transcrito:
"Art. 14. 0 recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recoihimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente a efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário."
Assim sendo, considerando que o prestador de contas não discriminou a origem de todos os recursos recebidos durante o exercício de 2017, e
não logrou êxito em afastar todas as irregularidades, considero o montante de R$ 38.678,70 (trinta e oito mil e seiscentos e setenta e oito reais
e setenta centavos), conforme fls. 398/402, como de origem não identificada, com a consequente desaprovação das contas.
Ante o exposto, acolho o Parecer do Ministério Público, e com base no artigo 46, inciso III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.464/15,
DESAPROVO as contas do Partido Socialista Brasileiro – PSB, do Município de Passo Fundo – RS referentes ao exercício financeiro de 2017,
ante os fundamentos declinados. Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 38.678,70 (trinta e oito mil e
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br
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seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos), nos termos do disposto no art. 14, da Resolução TSE nº 23.464/2015, por meio de GRU
(Guia de Recolhimento à União).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário, até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela
Justiça Eleitoral ou que comprovado o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor recebido indevidamente, conforme art. 47, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.464/2015.
Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento dos valores acima referidos ao Tesouro Nacional, colacionando o
respectivo comprovante aos autos. Nos termos do art. 60, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ainda, o valor deverá sofrer atualização
monetária e juros moratórios desde a ocorrência do fato gerador, a contar de 05/12/2017 (data do último crédito irregular), calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, art. 60, § 1º, da Resolução TSE 23.464/2015.
No que tange à dosimetria da multa prevista nos artigos 37 da Lei 9.096/95 e 49 da Resolução TSE n. 23.464/15, analisando as circunstâncias
fáticas dos autos, considerando a gravidade e a repercussão dos valores irregulares (equivalente a aproximadamente 98% dos valores
arrecadados), entendo proporcional e razoável sua aplicação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a importância apontada como
irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos de recolhimento dos valores determinados na decisão, nem requerimento de
parcelamento, intime-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – Cadin (art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
Cumprido, arquive-se.
Passo Fundo, 04 de novembro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 132/2019 - 33 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 28-11.2019.6.21.0033
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Pontão
JUÍZA ELEITORAL: LISIANE MARQUES PIRES SASSO
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES PT PONTÃO (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
RESPONSÁVEL(S) : VILMAR MARTINS DA SILVA E RENATO FORTES ANDRADE (ADV(S) TIAGO ELIAS JORGENS-OAB 110442)
Vistos.
Trata-se de prestação de Contas Partidárias Anuais, referente ao exercício 2018, do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Pontão –
RS, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal e artigos 30 a 37-A da Lei n.º 9.096/95, regulamentada pela
Resolução TSE n.º 23.546/17.
O partido prestou suas contas nos termos do art. 28 da Resolução TSE n.º 23.546/2017. As partes foram devidamente representadas por
advogado, conforme artigo 31, inciso II da mesma resolução (fls. 06/08).
Juntou-se a relação de membros do órgão diretivo partidário (fls. 03/05).
Foi publicado o Edital n.º 11/2019 (fl. 60) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul (DEJERS) em 08 de maio de 2019.
Transcorrido o prazo legal (artigo 31 da Res. TSE n.º 23.546/17), não houve impugnação, fl. 83.
Às fls. 89/93, a Unidade Técnica responsável pelo exame das contas partidárias emitiu relatório para a expedição de diligências, solicitando a
intimação do o órgão partidário e responsáveis para manifestação em relação ao teor do exame, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimados o órgão partidário e responsáveis (fl. 97), os mesmos permaneceram silentes, conforme verificado à fl. 100.
A unidade técnica, após realizar a análise das contas prevista nos arts. 35 e 36 da resolução supracitada, emitiu o parecer conclusivo opinando
pela desaprovação das contas (fls. 127/130).
Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas apresentadas (fl. 133).
Intimados para oferecimento de defesa e produção de provas, o partido e os responsáveis não se manifestaram (fl.139).
As partes não apresentaram alegações finais, (fl.145).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de apreciar as Contas Partidárias Anuais do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Pontão – RS, referentes ao exercício
2018.
Os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme inciso III do artigo 17 da Constituição Federal, arts. 30 a 37-A da Lei n.º
9.096/95 e sua regulamentação (Resolução TSE n.º 23.546/17).
Nesse sentido, a Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas dos Partidos Políticos, conforme as suas esferas de
competência. Desse modo, a Resolução TSE nº 23.546/2017 determina, em seu artigo 28, inciso I a obrigatoriedade dos Partidos Políticos, por
seus órgãos municipais, a prestarem contas referentes ao exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (Lei nº 9.096/1995, artigo 32).
O objetivo do processo de prestação das contas anuais é dar à Justiça Eleitoral o conhecimento da origem das receitas e da destinação das
despesas (Lei n.º 9.096/95, artigo 30), sendo o caso em exame relativo ao exercício de 2018.
Da análise dos autos, especialmente do Parecer Conclusivo, verifica-se a existência do recebimento de recursos financeiros provenientes de
fonte vedada, totalizando o valor de R$ 764,84 (setecentos e sessenta e quatro reais com oitenta e quatro centavos). A referida quantia é
proveniente das doações de ROSANI MARIA FERREIRA BUENO, R$ 242,52; BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, R$ 300,20; GERMANO
VARGAS SILVEIRA, R$ 60,00 e JANDIR CHAVES DA SILVA, R$ 162,12, que são pessoas que exerceram função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração na Prefeitura de Pontão durante o exercício de 2018, conforme ofício N. 123/2019, recebido do Prefeito de
Pontão/RS, fls. 101/126.
O artigo 31 da Lei dos Partidos Políticos aponta, como fonte vedada, a autoridade pública:
Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável
em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
(…)
V – pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário,
ressalvados os filiados a partido político.
No mesmo sentido a Resolução do TSE nº 23.546/2017, que cuida das prestações de contas partidárias do exercício 2018:
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Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação,
contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I – origem estrangeira;
II – entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;
III – pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão;
IV – autoridades públicas; (…)
E a própria Resolução nº 23.546/2017 do TSE, em seu artigo 12, § 1.º traz o conceito de autoridade:
Consideram-se autoridades públicas, para os fins do inciso IV do caput, pessoas físicas que exerçam função ou cargo público de livre
nomeação e exoneração, ou cargo ou emprego público temporário, ressalvados os filiados a partido político.
Logo, detentores de cargos demissíveis ad nutum e que ostentam a condição de autoridade definida pela legislação, como nos apontamentos
acima explicitados, estão impossibilitados de doar às agremiações partidárias, quando não filiados, como é o caso dos doadores em questão,
conforme certidões de fls. 85/88, sob pena de se reputar ilícitos tais recursos.
Cabe destacar que a agremiação partidária não realizou o recolhimento ao Tesouro Nacional, em desobediência ao expresso no artigo 14, § 3º
da Resolução TSE 23546/2017.
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta Resolução sujeitará o órgão partidário a recolher o montante
ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em
qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta Resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
(…)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.
Por fim, em face do disposto nos artigos 37 da lei nº 9.096/95 e 49 da Resolução TSE nº 23.546/2017, deve-se proceder a devolução dos
valores irregulares.
Isto posto, acolho o Parecer do Ministério Público, e com base no artigo 46, inciso III, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.546/2017,
DESAPROVO as contas do Partido dos Trabalhadores – PT do Município de Pontão – RS referentes ao exercício financeiro de 2018, ante os
fundamentos declinados. Ademais, determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 764,84 (setecentos e sessenta e quatro reais
com oitenta e quatro centavos), nos termos do disposto no artigo 14 da Resolução TSE 23546/2017, por meio de GRU (Guia de Recolhimento
à União).
Determino, ainda, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário por 1 mês, conforme art. 47, inciso I, da Resolução TSE n.
23.546/2017.
Desde logo, fica o partido advertido de que deverá comprovar o recolhimento dos valores acima referidos ao Tesouro Nacional, colacionando o
respectivo comprovante aos autos. Nos termos do artigo 60 da Resolução TSE nº 23.546/2017, ainda, o valor deverá sofrer atualização
monetária e juros moratórios desde a ocorrência do fato gerador, a contar de 05/12/2018 (data do último crédito irregular), calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, artigo 60, § 1º da Resolução TSE 23.546/2017.
No que tange à dosimetria da multa prevista nos artigos 37 da Lei 9.096/95 e 49 da Resolução TSE 23.546/2017, analisando as circunstâncias
fáticas dos autos, considerando a gravidade e a repercussão dos valores irregulares (equivalente a aproximadamente 11% dos valores
arrecadados), entendo proporcional e razoável sua aplicação no percentual de 5% (cinco por cento) sobre a importância apontada como
irregular.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos de recolhimento dos valores determinados na decisão, nem requerimento de
parcelamento, intime-se o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados, para que providenciem o recolhimento ao
Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, dos valores determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – Cadin (art. 60, inciso I, alínea “b”, da Resolução TSE nº 23.546/2017).
Cumprido, arquive-se.
Passo Fundo, 04 de novembro de 2019
LISIANE MARQUES PIRES SASSO
Juíza Eleitoral da 033ª ZE

44ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL Nº 23/2019
Processo Classe: PET nº 37-37.201936.21.0044
Procedência: Unistalda
EDITAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
ELEIÇÕES GERAIS 2018
N. 023/2019
A Excelentíssima Juíza Eleitoral desta Zona, Dra. ANA PAULA NICHEL SANTOS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
que dispõe o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua João Escobar Carpes,
119 – térreo, em Santiago, para que interessados apresentem IMPUGNAÇÃO a prestação de contas eleitorais 2018 apresentada pelo diretório
municipal do Partido Democrático Trabalhista – PDT de Unistalda, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação do edital. A impugnação
deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias, conforme
art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
PRAZO: 3 (três) dias contados de sua publicação.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Santiago/RS, 22 de outubro de 2019.
Eu, Filipe Miguel Flores de Oliveira, Auxiliar de Cartório lavrei e preparei e Gidião Barbosa Damian _______, Chefe de Cartório da 44ª Zona
Eleitoral, conferi.
ANA PAULA NICHEL SANTOS, Juiza Eleitoral.
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Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 142/2019 - 44 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-31.2019.6.21.0044
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De
Exercício Financeiro - Declaração de Ausência de Movimentação
PROCEDÊNCIA: Santiago
JUÍZA ELEITORAL: ANA PAULA NICHEL SANTOS
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL LIBERAL (ADV(S) RICARDO JORNADA DA ROSA-OAB 42760)
RESPONSÁVEL(S) : MARCELO DE BRUM DA COSTA E CAROLINE MACHADO DA SILVA (ADV(S) RICARDO JORNADA DA ROSA-OAB
42760)
Trata-se de expediente aberto pelo Cartório Eleitoral em 29/05/2019 informando que o PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE SANTIAGO/RS
não apresentou contas no exercício de 2018. Em 02/09/2019 houve a apresentação da Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos no Exercício 2018 pelo Diretório Municipal (fls. 17/20), tendo os responsáveis partidários constituído advogado (fl. 18).
Atendidas as diligências pelo Cartório quanto à publicação de Edital em 24/09/2019, não houve impugnação de interessados ou do Ministério
Público Eleitoral. Também não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário ou de fonte vedada (fl. 34).
O Parecer Conclusivo (fl. 36) sugeriu o acolhimento da Declaração de Ausência e o Parecer do Ministério Público Eleitoral (fl. 38/38v.) veio no
mesmo sentido.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Cuida-se de prestação de contas eleitoral do PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) DE SANTIAGO/RS referentes ao exercício de 2018.
Como referido, não houve impugnação de interessados após a publicação do Edital. O Parecer Conclusivo da Unidade Técnica e do Ministério
Público Eleitoral se posicionaram no sentido do reconhecimento da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos no Exercício 2018,
o que acolho em suas integralidades.
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
(PSL) DE SANTIAGO/RS NO EXERCÍCIO DE 2018.
Publique-se.
Registre-se no Sistema SICO.
Intimem-se desde já a parte e os responsáveis (presidente e tesoureiro) por nota de expediente e o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
Santiago, 30 de outubro de 2019
ANA PAULA NICHEL SANTOS
Juíza Eleitoral da 044ª ZE

49ª Zona Eleitoral
Termo de Eliminação de Documentos
TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS - 049ª ZE
Entre os dias 18 e 24 do mês de outubro do ano de 2019, a 049ª Zona Eleitoral de São Gabriel/RS, de acordo com o Edital de Eliminação de
Documentos n. 043/2019, publicado no DEJERS – Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, de 29/07/2019, procedeu à
eliminação dos documentos judiciais e administrativos referidos na respectiva Listagem de Eliminação de Documentos.
JULIANA NEVES CAPIOTTI,
Juíza Eleitoral da 049ª ZE.

52ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 131/2019 - 52 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: NC - 728-32.2016.6.21.0052
REPRESENTAÇÃO - Eleições - Transgressões Eleitorais - Propaganda Política - Propaganda Institucional - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: São Luiz Gonzaga
JUIZ ELEITORAL: THIAGO DIAS DA CUNHA
NOTICIANTE(S) : MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
NOTICIADO(S) : CLAUDIRENE MARQUES FERREIRA (ADV(S) ANTONIO CLAUDEMIR BORDIM PERUZZI-OAB 93457)
Vistos.
Acolho a promoção ministerial e revogo o benefício da transação penal, concedido conforme termo de audiência de fl. 55.
Recebo a denúncia de fls. 32/33, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade da ação penal, bem como existentes indícios de
materialidade e autoria.
Cite-se à ré para que responda por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade que poderá arrolar testemunhas e especificar
as provas que pretende produzir. Adoto o rito dos arts. 396 e 396-A do CPP, porque mais benéfico do que o art. 359 e seguintes do Código
Eleitoral.
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se a acusada, citada, não constituir defensor, voltem os autos conclusos para nomeação de
defensor.
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Certifiquem-se os antecedentes criminais da acusada e, após, nova vista ao Ministério Público Eleitoral para análise acerca da possibilidade de
proposta de suspensão condicional do processo.
Diligências legais,
São Luiz Gonzaga, 04 de novembro de 2019
THIAGO DIAS DA CUNHA
Juiz Eleitoral da 052ª ZE

59ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 18/2019
PRAZO: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor, Cristiano de Azeredo Machado, MM. Juiz Eleitoral em substituição desta 59ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Mario Antunes da Veiga,
202 – Sala 201, em Viamão/RS, tramita processo referente a contas não prestadas – exercício 2018, conforme segue:
PROCESSO: PC nº33-52.2019.6.21.0059
PRESTADOR:MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Viamão
RESPONSÁVEIS: JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA e AUGUSTO FURTUNATO BOTTEZELI GIRAUDO: ciência e intimação da decisão
proferida em 31/10/2019, que segue transcrita:
“Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de informação da Chefia de Cartório que comunica a omissão da prestação de contas partidárias anuais de 2018 do Partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Viamão.
Devidamente notificados os responsáveis pelo partido para apresentar as contas nos termos do art. 30, I, letra "a" da Res. TSE nº 23.546/17
(fls. 05-05v. E 08-09), os mesmos permaneceram silentes (fl. 10).
Em 09/08/2019 foi determinada a suspensão de repasse de quotas do fundo partidário.
Foram certificadas as condições previstas no art. 30, IV, "a" e "b" da mesma resolução (fls.13-18).
Em 04/10/2019 foi decretada a revelia das partes nos autos (fl.20), conforme previsto no art. 344 do Código de Processo Civil.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (f. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
As prestações de contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício de 2018, deveriam ter sido prestadas até o dia 30/04/2019, conforme
Resolução TSE nº 23.546/17, art. 28, caput, o que não foi atendido pelo partido.
Após realizadas as citações previstas no art. 30, inciso I do mesmo diploma, o partido, permaneceu inerte quanto à apresentação de contas.
Deste modo, permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas não prestadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas Partidárias anuais do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de
Viamão, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/17, e determino:
a) a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até que seja regularizada a prestação de contas do
partido, nos termos do art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017; e
b) a suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário, com base no § 2º do art. 42 da Resolução TSE n. 23546/2017. Contudo, deixo
de aplicar de forma imediata referida sanção, face liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 6032, em 20.5.2019
(DJE n. 104/2019, páginas 60-64), até a decisão de mérito.
Publique-se por Edital, com prazo de 10 dias.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, comunique-se e arquive-se.
Viamão, 31 de outubro de 2019.
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral em substituição da 059ª ZE”
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Viamão-RS, 04 de novembro de 2019.
Eu, Carla Nunes Santos, Chefe de Cartório da 59ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO,
Juiz Eleitoral em substituição da 059ª ZE
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 19/2019
PRAZO: 10 (dez) dias
O Excelentíssimo Senhor, Cristiano de Azeredo Machado, MM. Juiz Eleitoral em substituição desta 59ª Zona, Circunscrição Eleitoral do Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este Juízo, situado na Rua Mario Antunes da Veiga,
202 – Sala 201, em Viamão/RS, tramita processo referente a contas não prestadas – exercício 2018, conforme segue:
PROCESSO: PC nº30-97.2019.6.21.0059
PRESTADOR:PODEMOS - PODE de Viamão
RESPONSÁVEIS: IZAMARA ZATTA e MARCUS VINICIUS DE MIRANDA SOARES: ciência e intimação da decisão proferida em 22/08/2019,
que segue transcrita:
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“Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de informação da Chefia de Cartório que comunica a omissão da prestação de contas partidárias anuais de 2018 do Partido
PODEMOS de Viamão.
Notificado o tesoureiro responsável para apresentar as contas nos termos do art. 30, I, letra "a" da Res. TSE nº 23.546/17 (fl. 04), o mesmo
permaneceu silente. Já à presidente, teve a notificação/intimação frustrada (fls. 08-09, 12 e 14).
Em 02/08/2019 foi determinada a suspensão de repasse de quotas do fundo partidário.
Foram certificadas as condições previstas no art. 30, IV, "a" e "b" da mesma resolução (fls. 15-17).
Em 04/10/2019 foi decretada a revelia das partes nos autos (fl.19), conforme previsto no art. 344 do Código de Processo Civil.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (f. 21).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
As prestações de contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício de 2018, deveriam ter sido prestadas até o dia 30/04/2019, conforme
Resolução TSE nº 23.546/17, art. 28, caput, o que não foi atendido pelo partido.
Após realizadas as citações previstas no art. 30, inciso I do mesmo diploma, o partido, permaneceu inerte quanto à apresentação de contas.
Deste modo, permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas não prestadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas Partidárias anuais do partido PODEMOS de Viamão, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/17, e determino:
a) a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até que seja regularizada a prestação de contas do
partido, nos termos do art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017; e
b) a suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário, com base no § 2º do art. 42 da Resolução TSE n. 23546/2017. Contudo, deixo
de aplicar de forma imediata referida sanção, face liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 6032, em 20.5.2019
(DJE n. 104/2019, páginas 60-64), até a decisão de mérito.
Publique-se por Edital, com prazo de 10 dias.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, comunique-se e arquive-se.
Viamão, 31 de outubro de 2019.
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral da 059ª ZE”
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, o Senhor Juiz Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado no
local de costume.
Viamão-RS, 04 de novembro de 2019.
Eu, Carla Nunes Santos, Chefe de Cartório da 59ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO,
Juiz Eleitoral em substituição da 059ª ZE

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 073/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-52.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSO
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
PARTIDO(S) : MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - VIAMÃO
RESPONSÁVEL(S) : JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA E AUGUSTO FURTUNATO BOTTEZELI GIRAUDO
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de informação da Chefia de Cartório que comunica a omissão da prestação de contas partidárias anuais de 2018 do Partido
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de Viamão.
Devidamente notificados os responsáveis pelo partido para apresentar as contas nos termos do art. 30, I, letra "a" da Res. TSE nº 23.546/17
(fls. 05-05v. e 08-09), o mesmos permaneceram silentes (fl. 10).
Em 09/08/2019 foi determinada a suspensão de repasse de quotas do fundo partidário.
Foram certificadas as condições previstas no art. 30, IV, "a" e "b" da mesma resolução (fls. 13-18)
Em 04/10/2019 foi decretada a revelia das partes nos autos (fl.20), conforme previsto no art. 344 do Código de Processo Civil.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (f. 22).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
As prestações de contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício de 2018, deveriam ter sido prestadas até o dia 30/04/2019, conforme
Resolução TSE nº 23.546/17, art. 28, caput, o que não foi atendido pelo partido.
Após realizadas as citações previstas no art. 30, inciso I do mesmo diploma, o partido, permaneceu inerte quanto à apresentação de contas.
Deste modo, permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas não prestadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas Partidárias anuais do partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB de
Viamão, relativas ao exercício de 2018, nos termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/17, e determino:
a) a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até que seja regularizada a prestação de contas do
partido, nos termos do art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017; e
DEJERS. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul . Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico https://www.tre-rs.jus.br

Porto Alegre, Quarta-feira, 06 de Novembro de 2019

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do RS

Ano: 2019, Número: 207, Página: 23

b) a suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário, com base no § 2º do art. 42 da Resolução TSE n. 23546/2017. Contudo, deixo
de aplicar de forma imediata referida sanção, face liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 6032, em 20.5.2019
(DJE n. 104/2019, páginas 60-64), até a decisão de mérito.
Publique-se por Edital, com prazo de 10 dias.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, comunique-se e arquive-se.
Viamão, 31 de outubro de 2019
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral da 059ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 074/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 30-97.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - OMISSO
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
PARTIDO(S) : PODEMOS - PODE DE VIAMÃO
RESPONSÁVEL(S) : IZAMARA ZATTA - PRESIDENTE E MARCUS VINICIUS DE MIRANDA SOARES - TESOUREIRO
Vistos etc.
I - RELATÓRIO:
Trata-se de informação da Chefia de Cartório que comunica a omissão da prestação de contas partidárias anuais de 2018 do Partido
PODEMOS de Viamão.
Notificado o tesoureiro responsável para apresentar as contas nos termos do art. 30, I, letra "a" da Res. TSE nº 23.546/17 (fl. 04),
o mesmo permaneceu silente. Já à presidente, teve a notificação/intimação frustrada (fls. 08-09, 12 e 14).
Em 02/08/2019 foi determinada a suspensão de repasse de quotas do fundo partidário.
Foram certificadas as condições previstas no art. 30, IV, "a" e "b" da mesma resolução (fls. 15-17)
Em 04/10/2019 foi decretada a revelia das partes nos autos (fl.19), conforme previsto no art. 344 do Código de Processo Civil.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (f. 21).
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO.
As prestações de contas Partidárias Anuais, referentes ao exercício de 2018, deveriam ter sido prestadas até o dia 30/04/2019, conforme
Resolução TSE nº 23.546/17, art. 28, caput, o que não foi atendido pelo partido.
Após realizadas as citações previstas no art. 30, inciso I do mesmo diploma, o partido, permaneceu inerte quanto à apresentação de contas.
Deste modo, permanecendo a omissão, as contas devem ser julgadas não prestadas.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas Partidárias anuais do partido PODEMOS de Viamão, relativas ao exercício de 2018, nos
termos do art. 46, inciso IV, "a", da Resolução TSE n. 23.546/17, e determino:
a) a manutenção da proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário até que seja regularizada a prestação de contas do
partido, nos termos do art. 48, caput, da Resolução TSE n. 23.546/2017; e
b) a suspensão do registro ou a anotação do órgão partidário, com base no § 2º do art. 42 da Resolução TSE n. 23546/2017. Contudo, deixo
de aplicar de forma imediata referida sanção, face liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 6032, em 20.5.2019
(DJE n. 104/2019, páginas 60-64), até a decisão de mérito.
Publique-se por Edital, com prazo de 10 dias.
Registre-se.
Intimem-se.
Transitada em julgado, comunique-se e arquive-se.
Viamão, 31 de outubro de 2019
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral da 059ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 076/2019 - 59 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-46.2019.6.21.0059
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Viamão
JUIZ ELEITORAL: CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
PARTIDO(S) : PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - VIAMÃO (ADV(S) CARLA MOSCON HENRIQUE RAYMUNDOOAB 33106)
RESPONSÁVEL(S) : MILTON INACIO CORDEIRO E MOACIR SILVA DE SOUZA JUNIOR (ADV(S) CARLA MOSCON HENRIQUE
RAYMUNDO-OAB 33106)
Vistos,
Em atendimento ao art. 40 da Resolução TSE nº23.546/2019, abra-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo comum
de três dias.
Intime-se.
Viamão, 31 de outubro de 2019
CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO
Juiz Eleitoral da 059ª ZE
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83ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 211/2019 - 83 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-04.2019.6.21.0083
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018 - PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Sarandi
JUÍZA ELEITORAL: ANDRÉIA DOS SANTOS ROSSATTO
PARTIDO(S) : DIRETÓRIO MUNICIPAL - PROGRESSISTAS (PP) - SARANDI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGERTNER-OAB 49762)
RESPONSÁVEL(S) : SIDNEI PICCINI (ADV(S) JUAREZ TABUIA WEINGARTNER-OAB 49762), LUCIANO DOLCI (ADV(S) JUAREZ TABUIA
WEINGERTNER-OAB 49762)
Em cumprimento ao despacho da fl. 151, e considerando que foram constatadas irregularidades no parecer conclusivo emitido pela unidade
técnica e no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, intimo o órgão partidário e os responsáveis para que ofereçam defesa no prazo
de 15 (quinze) dias e requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância
para o processo.
Sarandi, 05 de novembro de 2019.
Wellerson Cioglia Júnior,
Chefe de Cartório da 083ª ZE.

87ª Zona Eleitoral
Edital
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 014/2019 - 87ª ZE/RS
A Doutora SUELLEN RABELO DUTRA, Juíza Eleitoral da 87ª Zona de Tupanciretã-RS, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que, perante este juízo, situado na Rua Paulino Aquino, n. 204,
em Tupanciretã, que se encontra disponível, neste Cartório Eleitoral, aos interessados, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.096/95 e do art. 31 e
§§ da Resolução TSE n. 23.546/17, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial relativos às Prestações de Contas
Anuais - Exercício 2016, dos diretórios municipais.
OBJETO: Publicidade da demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial, dos seguintes partidos políticos:
Partido Democrático Trabalhista – PDT de Tupanciretã;
Partido Progressista – PP de Jari;
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB de Tupanciretã e
Partido dos Trabalhadores – PT de Tupanciretã.
PRAZO: No prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste Edital, qualquer partido poderá examinar as prestações de contas anuais dos
demais, com o prazo de 5 (cinco) dias para impugná-las, e pode, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou publicar o presente Edital, que vai afixado
no local de costume.
Tupanciretã-RS, 05 de novembro de 2019.
Eu, Fabiana Del Fabro, Chefe de Cartório Substituta da 87ª Zona Eleitoral, preparei e conferi.
SUELLEN RABELO DUTRA,
Juíza Eleitoral.

Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 71/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 12-60.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Jari
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO PROGRESSISTA (PP) (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB 82.490)
RESPONSÁVEL(S) : LUCÍDIO MOREIRA GOULART E ANALIA MARIA BRAZ CARLOTO (ADV(S) RODRIGO BERWANGER MORO-OAB
82.490)
Vistos.
Diante da certidão da fl. 125, dando conta que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, foram
publicados apenas no mural do cartório, determino a publicação do edital no DEJERS, em atendimento ao art. 748, inciso I, da CNJE.
Considerando que a apresentação de impugnação ou a sua ausência não obstam a análise das contas pelos órgãos técnicos, nem impedem a
atuação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei, entendo pela desnecessidade de renovação dos atos processuais, por
força dos princípios do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e economia processuais, bem como a verificação da inocorrência
de prejuízos às partes.
Após, com ou sem impugnação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Tupanciretã, 04 de novembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
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NOTA DE EXPEDIENTE N. 72/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 9-08.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : CINANDA PERES CARVALHO E VILVY BALZAN (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
Vistos.
Diante da certidão da fl. 116, dando conta que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, foram
publicados apenas no mural do cartório, determino a publicação do edital no DEJERS, em atendimento ao art. 748, inciso I, da CNJE.
Considerando que a apresentação de impugnação ou a sua ausência não obstam a análise das contas pelos órgãos técnicos, nem impedem a
atuação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei, entendo pela desnecessidade de renovação dos atos processuais, por
força dos princípios do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e economia processuais, bem como a verificação da inocorrência
de prejuízos às partes.
Após, com ou sem impugnação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Tupanciretã, 04 de novembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 73/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-53.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB 94464)
RESPONSÁVEL(S) : LUIS FABIANO SILVA DE MIRANDA E SILVIA DE OLIVEIRA SOUZA (ADV(S) CRISTIANO RODRIGUES AQUINO-OAB
94464)
Vistos.
Diante da certidão da fl. 215, dando conta que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, foram
publicados apenas no mural do cartório, determino a publicação do edital no DEJERS, em atendimento ao art. 748, inciso I, da CNJE.
Considerando que a apresentação de impugnação ou a sua ausência não obstam a análise das contas pelos órgãos técnicos, nem impedem a
atuação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei, entendo pela desnecessidade de renovação dos atos processuais, por
força dos princípios do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e economia processuais, bem como a verificação da inocorrência
de prejuízos às partes.
Após, com ou sem impugnação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Tupanciretã, 04 de novembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 74/2019 - 87 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 17-82.2017.6.21.0087
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2016 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
PROCEDÊNCIA: Tupanciretã
JUÍZA ELEITORAL: SUELLEN RABELO DUTRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) PEDRO GELSON MACHADO SALLES-OAB 41534)
RESPONSÁVEL(S) : GUSTAVO SIMÕES LÍRIO E VERA LUCIA MARTINS MACHADO (ADV(S) PEDRO GELSON MACHADO SALLES-OAB
41534)
Vistos.
Diante da certidão da fl. 96, dando conta que a Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial apresentados, foram
publicados apenas no mural do cartório, determino a publicação do edital no DEJERS, em atendimento ao art. 748, inciso I, da CNJE.
Considerando que a apresentação de impugnação ou a sua ausência não obstam a análise das contas pelos órgãos técnicos, nem impedem a
atuação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei, entendo pela desnecessidade de renovação dos atos processuais, por
força dos princípios do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e economia processuais, bem como a verificação da inocorrência
de prejuízos às partes.
Após, com ou sem impugnação, retornem os autos conclusos.
Diligências legais.
Tupanciretã, 04 de novembro de 2019
SUELLEN RABELO DUTRA
Juíza Eleitoral da 087ª ZE

94ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 389/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 58-57.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
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PROCEDÊNCIA: Vicente Dutra
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB (ADV(S) AGNELO FABIANO PRADO DA SILVA-OAB 78873 E OSMAR JOSE
DA SILVA JUNIOR-OAB 23116)
RESPONSÁVEL(S) : JOSIAS DOS SANTOS LIMA E SABRINA BEREGULA (ADV(S) AGNELO FABIANO PRADO DA SILVA-OAB 78873 E
OSMAR JOSE DA SILVA JUNIOR-OAB 23116)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da declaração de ausência de movimentação de recursos apresentada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, do
município de Vicente Dutra, relativa ao exercício financeiro de 2018.
O diretório municipal apresentou as contas em 22/05/2019. Contudo, uma vez que o partido encontrava-se inativo, e cientificados os
responsáveis, o diretório estadual foi notificado para apresentar as contas, de acordo com fls. 07/08.
Conforme certidão de fl. 19, em razão da alteração da vigência do partido para a situação ativa, a partir de 30/07/2019, os responsáveis foram
intimados a ratificarem a prestação de contas apresentada anteriormente, protocolando as contas em 27/09/2019.
Publicado edital nº 67/2019 (fl. 27), transcorreu o prazo sem qualquer impugnação (fl. 30v).
Sobreveio certidão emitida pelo cartório eleitoral informando a inexistência de extratos bancários enviados à Justiça Eleitoral, bem como de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (fl. 33).
A unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a intempestividade na entrega da prestação de
contas (fl. 34).
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 36), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos) e na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O §4º no art. 32 da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.165/2015, prevê a possibilidade dos partidos apresentarem declaração de
ausência de movimentação de recursos financeiros:
§4º Os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.
Por sua vez, o §3º do art. 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, regulamenta o tema com a seguinte redação:
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo
estipulado no caput e deve ser:
I - preenchida de acordo com o modelo disponível na página do TSE na Internet;
II - assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive criminalmente, pelo teor da declaração
prestada;
III - entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV - processada na forma do disposto no art. 45 e seguintes.
Pela análise dos autos, constata-se que o partido não teve movimentação de recursos e apresentou a declaração conforme determinado pela
legislação eleitoral, de forma que as contas são consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, devido à intempestividade na entrega da
documentação.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias, exercício de 2018, do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO –
PTB, do município de Vicente Dutra, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/17.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Registre-se a decisão no sistema SICO.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 05 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 390/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 42-06.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO - EXERCICIO FINANCEIRO 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PROGRESSISTAS - PP (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
RESPONSÁVEL(S) : OLIMPIO GONÇALVES E EDENILSON STANGA (ADV(S) ROBERTO ALBARELLO-OAB 73491)
Vistos.
I - RELATÓRIO:
Trata-se da prestação de contas anual, apresentadas pelo PROGRESSISTAS – PP, do Município de Vista Alegre – RS, relativa ao exercício
financeiro de 2018.
Publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral – DEJERS, em 06/05/2019, conforme certidão de fl. 52, o Edital n. 30/2019 (fl. 51), o qual dá
publicidade ao Balanço Patrimonial e à Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro de 2018. O Ministério Público Eleitoral foi intimado
(fl. 55). Não houve impugnação às contas (fl. 56).
A unidade técnica realizou Exame Preliminar (fl. 59), identificando ausência de documentos obrigatórios. A agremiação partidária e os
responsáveis foram intimados (fls. 60/62), apresentando manifestação (fls. 64/66).
Em relatório de Exame das Contas (fls. 67/68), a unidade técnica identificou, como falha, que o partido não apresentou documento da
instituição financeira comprovando o encerramento da conta-corrente 07080-7, agência 0230, Banco Cooperativo Sicredi S.A. Além disso, na
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relação de contas bancárias abertas, somente consta informação da conta-corrente 07080-7, agência 0230, Banco Cooperativo Sicredi S.A., a
qual o partido alude, em fl. 64, que a mesma foi encerrada, havendo necessidade de retificação e inclusão da conta-corrente 06.081042.0-3,
agência 0630, Banco Banrisul, a qual está descrita nos extratos bancários físicos apresentados pela agremiação (fls. 33/44) e também
naqueles disponíveis para consulta eletrônica. Intimado, o partido manifestou-se extemporaneamente juntando documento hábil comprovando
o encerramento da conta-corrente 07080-7, agência 0230, Banco Cooperativo Sicredi S.A (fl. 72).
Emitido o Parecer conclusivo (fls. 73/74), o órgão técnico manteve o apontamento relativo a necessidade de retificação da relação de contas
bancárias abertas, considerando, porém, que não houve comprometimento da análise da movimentação financeira do órgão partidário;
opinando, por fim, pela aprovação das contas com ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral colacionou parecer (fl. 75), manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.
As partes foram intimadas para apresentarem alegações finais (fls. 76/78), nos termos do art. 40 da Resolução TSE nº 23.546/2017,
apresentando manifestação em fls. 80/81.
O Ministério Público Eleitoral (fl. 83) reiterou o parecer de fl. 75.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
II - FUNDAMENTAÇÃO
A disciplina sobre Prestação de Contas Partidárias referentes ao exercício financeiro 2018 encontra-se prevista na Lei 9.096 (Lei dos Partidos
Políticos), assim como na Resolução TSE nº 23.546/2017.
O Parecer Conclusivo (fls. 73/74) verificou a falta da correta especificação da relação de contas bancárias abertas, documento exigido no art.
29 da Resolução TSE nº 23.546/2017. Ao considerar o §3º do art. 46 da Resolução TSE nº 23.546/2017, com redação transcrita abaixo, a
unidade técnica considerou que a falha não afetou a análise da movimentação financeira, portanto, não justificando a desaprovação das
contas:
Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando: [...]
§ 3º Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas.
De fato, considero a falha como de natureza formal, a qual, analisada no conjunto da prestação de contas, não compromete a sua consistência
e a regularidade. Acolho, portanto, o parecer do Ministério Público Eleitoral pela aprovação com ressalvas.
III – DISPOSITIVO
ISTO POSTO, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas partidárias anuais do PROGRESSISTAS – PP, do Município de Vista Alegre –
RS, relativas ao exercício de 2018, com fundamento no art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017.
Registre-se. Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Frederico Westphalen, 05 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 391/2019 - 94 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 39-51.2019.6.21.0094
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018
PROCEDÊNCIA: Vista Alegre
JUIZ ELEITORAL: MATEUS DA JORNADA FORTES
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA-PR (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : VALMIR PREZNISKA E DIONATAN FIGUEIRA MILNIKEL (ADV(S) CASSIO STURM SOARES-OAB 114303)
Vistos.
Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem alegações finais no prazo comum de 3 (três) dias, nos termos do art. 40 da Resolução
TSE n. 23.546/2017.
Diligências Legais.
Frederico Westphalen, 05 de novembro de 2019
MATEUS DA JORNADA FORTES
Juiz Eleitoral da 094ª ZE

101ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 091/2019 - 101 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 33-23.2019.6.21.0101
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: Tenente Portela
JUIZ ELEITORAL: LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (ADV(S) DOUGLAS TRINDADE-OAB 53207)
RESPONSÁVEL(S) : JOSÉ ALVES E LORENAL INÁCIO (ADV(S) DOUGLAS TRINDADE-OAB 53207)
Visto.
Acolho a promoção ministerial.
Intime-se os requerentes para que apresentem a declaração de ausência de movimentação financeira do respectivo órgão partidário no prazo
de três dias.
Tenente Portela, 04 de novembro de 2019
LUIS GUSTAVO NEGRI GARCIA
Juiz Eleitoral da 101ª ZE
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115ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 134/2019 - 115 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 18-12.2019.6.21.0115
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
PROCEDÊNCIA: Panambi
JUIZ ELEITORAL: FABIANO ZOLET BAÚ
PARTIDO(S) : PARTIDO DA REPÚBLICA (ADV(S) CÁSSIO STURM SOARES-OAB 114303)
RESPONSÁVEL(S) : VANDERLEI SILVEIRA DE OLIVEIRA E ANDERSON DE OLIVEIRA ARDENGHI (ADV(S) CASSIO STURM SOARESOAB 114303)
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que o prestador não apresentou defesa, tendo se operado os efeitos da preclusão, conforme art. 35, § 9º, da
Res. TSE nº 23.546/2017. Deixo, portanto, de abrir prazo para alegações finais.
Intimem-se para ciência.
Vista ao MPE.
Após, encaminhem-se os autos para sentença.
Dil.
Panambi, 31 de outubro de 2019
FABIANO ZOLET BAÚ
Juiz Eleitoral da 115ª ZE

117ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 138/2019 - 117 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: AP - 30-20.2019.6.21.0117
AÇÃO PENAL - Crimes Eleitorais - Eleições - ELEIÇÃO MUNICIPAL 2016
PROCEDÊNCIA: Victor Graeff
JUIZ ELEITORAL: DANIEL DA SILVA LUZ
AUTOR(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
VÍTIMA(S) : JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU(S) : IGOR ELIAS GHELLER (ADV(S) ELISA MARIA ZENI-OAB 60717 E MANIR JOSÉ ZENI-OAB 35606), MARCOS ROBERTO PETRI
(ADV(S) MARCELO BOHN-OAB 96645), MARCIA MARA KIRST (ADV(S) VERA CECÍLIA WENTZ-OAB 59969), PEDRO NUNES, FATIMA
KUHN NUNES E DIOGENES AMANN
Vistos.
Considerando a documentação contida no processo CARTA nº 23-64.2019.6.21.105, juntado aos autos nas fls. 691-724, verifica-se que o
Oficial de Justiça da Comarca de Campo Bom/RS não localizou o réu DIÓGENES AMANN no endereço fornecido, mesmo após realizar
diligências em quatro oportunidades (fl. 721). Também não houve comparecimento espontâneo do réu à audiência aprazada naquela 105ª
Zona Eleitoral (fl. 722). Assim, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral.
Sendo fornecido o endereço completo do referido denunciado pelo órgão ministerial, e confirmando-se sua localização fora da circubscrição da
117ª Zona, autorizo desde logo que seja deprecada ao Juízo Eleitoral competente a sua citação, bem como a oferta da proposta de Suspensão
Condicional do Processo (fl. 588), constando do mandado que deverá comparecer acompanhado de advogado e, em caso de impossibilidade
de constituição de defesa, será assistido por advogado dativo nomeado para o ato. Deverá constar na carta precatória que, em caso de
aceitação da alternativa de prestação pecuniária, constante do item "c" da proposta de fl. 588, o valor deverá ser depositado na conta bancária
de Penas Alternativas - Foro de Não-Me-Toque, Banco Banrisul, agência 0789, conta n°. 03.154829.0-6. Solicite-se ao Juízo deprecado para
que informe se houve aceitação da suspensão condicional do processo por parte do denunciado e que, em caso de aceitação, fica desde já
deprecada a fiscalização das condições. Caso não aceita a suspensão condicional do processo, o prazo de 10 (dez) dias para resposta terá
início a partir da data da audiência.
Diligências legais.
Não-Me-Toque, 05 de novembro de 2019
DANIEL DA SILVA LUZ
Juiz Eleitoral da 117ª ZE

122ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 100/2019 - 122 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 14-51.2019.6.21.0122
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - DIREITO ELEITORAL - PARTIDOS POLÍTICOS - DECLARAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PROCEDÊNCIA: Tavares
JUÍZA ELEITORAL: ANABEL PEREIRA
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) (ADV(S) CLAUDIOMIRO AMBROSIO-OAB 35760)
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RESPONSÁVEL(S) : OCIMAR PIRES DUARTE E SIDNEI RODRIGUES DE SOUZA (ADV(S) CLAUDIOMIRO AMBROSIO-OAB 35760),
DELMIR JOSÉ DA ROSA E PAULA VALÉRIA COSTA DA COSTA (ADV(S) JOSÉ LUIZ FRANTZ-OAB 90806)
Vistos, etc.
Verificada a necessidade de diligências, intimem-se o partido e os responsáveis para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias sobre o
Relatório de Diligências (fls. 81/82).
Diligências legais.
Mostardas, 05 de novembro de 2019
ANABEL PEREIRA
Juíza Eleitoral da 122ª ZE

130ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 058/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 6-50.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB 74392)
RESPONSÁVEL(S) : GLEIDSON SILVEIRA DO NASCIMENTO E RODRIGO DOS SANTOS JESUS (ADV(S) JONAS GUIDO PERES-OAB
74392)
Rh.
Intimem-se o órgão partidário e os responsáveis, na pessoa de seus advogados, para que ofereçam defesa no prazo de 15 (quinze) dias e
requeiram, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.
São José do Norte, 05 de novembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 059/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PET - 20-34.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2017
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
RESPONSÁVEL(S) : FRANCISCO NOÉ DA SILVA MINUTO E JESSIKA DA SILVEIRA (ADV(S) DEIVID MORAES MENDES-OAB 80617)
Vistos.
Trata-se de requerimento para a regularização de contas do exercício financeiro de 2017, do Partido da Social Democracia Brasileira do
município de São José do Norte/RS, apresentada por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos (fl. 02), firmada pelo
presidente e tesoureiro do partido.
Publicado o Edital n. 019/2019 no DEJERS, nos termos do art. 45, I, da Resolução TSE n. 23.546/2017, não houve impugnação das contas,
consoante certidão de fl. 11.
Certificado pelo Cartório Eleitoral, a inexistência de extratos bancários, a não emissão de recibos eleitorais, bem como a ausência de recursos
recebidos do fundo partidário (fl. 11).
A unidade técnica manifestou-se pela regularização das contas (fl. 12).
O Ministério Público Eleitoral opinou no mesmo sentido (fls. 17)
Vieram os autos conclusos para sentença.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Os partidos políticos devem apresentar anualmente sua prestação de contas até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da
Justiça Eleitoral (art. 32, caput, da Lei n. 9.096/95), requisito não observado pela agremiação partidária.
Consoante certidão de fl. 18, as contas da agremiação partidária, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram julgadas como não
prestadas, nos autos do processo autuado sob o n. 17-16.2018.6.21.0130
O partido político apresentou o requerimento para a regularização das contas do exercício financeiro de 2017, por meio de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos (fl. 02), informando que “não movimentou recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro de
qualquer natureza”.
A Lei n. 13.165/15 incluiu o §4º do art. 32 da Lei n. 9.096/95, estabelecendo que os Partidos Políticos ficam desobrigados de prestar contas à
Justiça Eleitoral caso não tenham realizado movimentação financeira, exigindo-se a declaração da ausência de movimentação de recurso;
requisito observado pela agremiação partidária.
A veracidade da declaração de ausência de movimentação de recursos está condicionada à verificação nos sistemas disponibilizados à Justiça
Eleitoral para fiscalização das contas partidárias e, consoante Informação de fls. 11, no exercício financeiro de 2017, a agremiação partidária
não possuía conta bancária registrada nos sistemas da Justiça Eleitoral, não registrou a emissão de recibos de doação anual e não há registro
de recebimento de verbas do Fundo Partidário. Além disso, as contas não foram impugnadas, conforme certidão de fl. 11.
Assim sendo, diante da ausência de irregularidades de natureza grave, bem como, não estando o Partido, em débito para com a Justiça
Eleitoral, devem ser levantadas as sanções aplicadas no processo n.° 17-16.2018.6.21.0130.
III- DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo REGULARIZADA a situação de omissão quanto à apresentação das contas do PARTIDO da Social Democracia
Brasileira - PSDB de São José do Norte/RS, referente ao Exercício 2017, com fundamento no artigo 59, da Resolução TSE n. 23.546/2017,
para o efeito de restabelecer o direito ao recebimento da quota do fundo partidário, salvo se por outro motivo estiver impedido de receber tais
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recursos, e reverter a suspensão do registro ou anotação do referido órgão de direção municipal referente a Prestação de Contas do Exercício
de 2017.
Com o trânsito em julgado, comunique-se via ofício de ordem, aos Diretórios Estadual e Nacional acerca do restabelecimento do direito ao
recebimento de quotas do fundo partidário e ao TRE/RS, para as anotações cabíveis de reversão da suspensão do registro ou anotação do
referido órgão partidário no sistema SGIP.
Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral.
Publique-se.
Registre-se.
Cumprido, arquive-se com baixa.
São José do Norte, 05 de novembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE
NOTA DE EXPEDIENTE N. 060/2019 - 130 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 5-65.2019.6.21.0130
DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018
PROCEDÊNCIA: São José do Norte
JUÍZA ELEITORAL: FÚLVIA BEATRIZ GONÇALVES DE SOUZA THORMANN
PARTIDO(S) : PARTIDO DOS TRABALHADORES (ADV(S) MAURICIO CURCIO FEIJÓ-OAB 57384)
RESPONSÁVEL(S) : ELSON LUIZ MARTINS DA SILVA E LUCIANO DA SILVA PINHEIRO (ADV(S) MAURICIO CURCIO FEIJÓ-OAB 57384)
Vistos.
I - RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas partidárias referentes ao exercício financeiro de 2018, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores do
Município São José do Norte/RS
Publicado o edital n. 012/2019 (fls 66/67) e disponibilizados os autos ao Ministério Público Eleitoral, o prazo decorreu sem impugnação (fl. 70).
Juntado Exame Preliminar (fl. 71) e determinada a intimação das partes, não houve manifestação (fl. 76).
Expedido relatório de Exame da Prestação de Contas (fls 79/81), e intimadas as Partes, foi apresentado a manifestação de fls. 89/96, pelo
Partido.
A Análise Técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (fls 100/101), bem como o Ministério Público Eleitoral
(fl. 104).
É o relatório. Decido.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Preliminarmente, verifico que os autos estão adequadamente instruídos, estando aptos para o julgamento, uma vez que observada a ampla
defesa e o direito ao contraditório das partes e observado o rito da prestação de contas.
A análise das contas partidárias constitui instrumento para detecção da influência abusiva do poder econômico sobre o direito fundamental ao
sufrágio. Neste contexto, é essencial o respeito aos requisitos estabelecidos pela legislação no que se refere à forma da prestação das contas,
de maneira a possibilitar a aferição da arrecadação e dos gastos da agremiação partidária, bem como a observância dos limites e vedações
legais.
No caso dos autos, verifico que as falhas apontadas pela Unidade Técnica, nas fls. 100/101, não comprometem a consistência e a
confiabilidade da prestação de contas, visto que, referem-se sobre a ausência parcial de assinaturas, nos documentos de fls. 02/24, 90 e
95/96, bem como, emissão tardia do recibo eleitoral n.°36.
Assim, tendo em vista que as falhas apontadas são consideradas apenas impropriedades, as contas devem ser julgadas aprovadas com
ressalvas, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos Trabalhadores do Município de São José do Norte/RS,
relativas ao exercício de 2018, nos termos do artigo 46, II, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se.
Intimem-se pelo DEJERS.
Intime-se o Ministério Público Eleitoral pessoalmente.
Após, arquivem-se com baixa.
São José do Norte, 05 de novembro de 2019
Fúlvia Beatriz Gonçalves de Souza Thormann
Juíza Eleitoral da 130ª ZE

142ª Zona Eleitoral
Nota de Expediente
NOTA DE EXPEDIENTE N. 139/2019 - 142 ZE/RS
PROCESSO CLASSE: PC - 13-06.2019.6.21.0142
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - DIREITO ELEITORAL - Partidos Políticos - Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
PROCEDÊNCIA: Candiota
JUIZ ELEITORAL: HUMBERTO MOGLIA DUTRA
PARTIDO(S) : MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (ADV(S) ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
RESPONSÁVEL(S) : KATIA DENISE REIS DUARTE, DANILO NUNES PORTELA E JOÃO DOMINGOS CARDOSO RODRIGUES (ADV(S)
ELÓI PAULO SIQUEIRA CURSINO-OAB 86189)
Vistos.
Intimem-se o partido e seus responsáveis para que retirem a GRU para o pagamento solicitado na fl. 127, sendo que o prazo para pagamento
é dia 29/11/2019.
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Ainda, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos da comprovação do pagamento.
Diligências legais.
Bagé, 04 de novembro de 2019
HUMBERTO MOGLIA DUTRA
Juiz Eleitoral da 142ª ZE
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